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RESUMO
Como equacionar as exigências geradas pela complexidade do extenso 

período de afastamento do contexto presencial da escola com a urgente 
necessidade de prevenção às violências e aprendizagem de uma convivência 
positiva, já anterior à pandemia, na escola? Teve-se os seguintes objetivos 
para a pesquisa: 1. Organizar espaços de formação de gestores e docentes; 
2. Organizar ações e materiais de apoio para estudantes; 3. Conhecer os 
atuais problemas de convivência vivenciados e percebidos pelos atores da 
escola; 4. Promover a integração da escola com demais órgãos integran-
tes da rede protetiva; 5. Orientar a implementação de procedimentos de 
intervenção e de prevenção aos problemas de convivência. Participaram 
desta pesquisa-ação docentes, supervisores de ensino, gestores e alunos dos 
anos finais do ensino fundamental de duas diretorias de ensino de escolas 
públicas paulistas. Para responder tais objetivos, foram realizados: 1. Atu-
ação formativa: encontros temáticos de estudo e reflexão com docentes 
e gestores sobre os procedimentos e ações presentes em um programa de 
convivência nas escolas; encontros com a rede de proteção para a amplia-
ção da interação entre a escola e o restante da rede, visando superar con-
dutas punitivas, arbitrárias ou judicializantes; 2. Organização de materiais 
de apoio: passo a passo para a implementação de um Sistema de Apoio 
entre Iguais (SAI) e de atividades curriculares para alunos; 3. Diagnósticos 
e avaliações: diagnóstico do clima relacional das escolas e dos problemas 
de convivência vivenciados e percebidos por seus atores durante o isola-
mento social; avaliação dos processos formativos, na percepção de gestores 
e professores. Resultados: identificou-se a urgência de políticas públicas 
estruturadas para a formação de professores que superem as práticas de 
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projetos pontuais para tratamento de temas e demandas emergentes; a ne-
cessidade de escuta do que pensam e vivem os profissionais de ensino para 
a construção de programas de formação de professores (tempos, temas e 
espaços); a urgência de novas temáticas incorporadas ao cotidiano da es-
cola (cyberconvivência e sofrimento emocional) e de ações proativas para 
uma convivência social respeitosa e empática; a necessidade de integração, 
conhecimento e pactos de atuação conjunta da escola e do restante da rede 
de proteção para atendimento às demandas sociais e emocionais dos alunos 
e alunas, principalmente pós-pandemia.
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NOTA PRELIMINAR1 

Muitos foram os desafios da execução deste projeto em decorrência da 
dificuldade, naturalmente lógica, por sua magnitude diante de um mundo 
em transformação e, como não poderíamos prever (nem esperar), do mer-
gulho profundo da humanidade em uma pandemia que tiraria de nós aqui-
lo que nos é mais caro e objeto do nosso estudo e trabalho: a convivência.

Dito isso, em todo o presente relatório, tentamos expressar e relatar, 
da maneira mais fidedigna aos fatos, todos os desafios encontrados, o que, 
pela sua extensão, é possível imaginar que não foram poucos. Conforme 
organizávamos todo o percurso temporal dos trabalhos e das pesquisas de-
senvolvidas, item a item, fomos nos deparando com o quão laborioso foi 
todo o trabalho, na mesma proporção das imensas aprendizagens. Nossa 
última tarefa seria, claro, organizar as “recomendações” – fruto das ex-
periências acumuladas durante esse período –, que têm como objetivo a 
sistematização de como o desenvolvimento deste trabalho pode resultar 
na promoção de uma política pública em educação para os anos finais do 
ensino fundamental.

Quando este documento foi organizado e finalmente escrito, conse-
guimos perceber, concretamente, ter sido possível condensar em 10 re-
comendações todas as ideias trazidas neste relatório. Assim, acreditamos 
que sua leitura prévia, antes mesmo do restante do relatório, lançará luz 
às ideias e percepções essenciais para o entendimento de todo o percurso 

1 O link para os anexos encontra-se disponível em::https://drive.google.com/drive/
folders/1MBxBnK0hFZTKhgdzs8lNC-x_2fVG0FrY?usp=sharing. Acesso em: 02 
mar. 2022.
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deste projeto. Diante disso, optamos por enunciá-las na forma de “Apre-
sentação”, abrindo a leitura deste longo – e, para nós, importantíssimo – 
documento, que visa, acima de tudo, ser tomado como sinal de resistência 
por todos aqueles que, como nós, almejam ver o tema da convivência e sua 
qualidade – ética – como política educacional para todos os brasileirinhos 
e brasileirinhas.
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CAPÍTULO I

10 RECOMENDAÇÕES GERADAS 
NO DECORRER DA PESQUISA

Todos nós temos um motivo para parar de sonhar, de correr atrás do 
sucesso, de seguir em diante, mas pense se vale a pena deixar de viver por 

algo que você é capaz de superar.

(aluno/aluna participante de uma das investigações)
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1.1 Primeira recomendação: Um diagnóstico do 
clima e da convivência escolar: conhecer, enfrentar e 
transformar

Entre as recomendações que a experiência desta presente investigação 
tem a propor, evidenciamos a primeira grande lição aprendida: conhecer 
como percebem, o que vivem e sentem, em determinado período, aqueles 
que convivem deve ser condição para qualquer trabalho que proponha a 
melhoria do clima e da própria convivência na escola.

Avaliar a qualidade do clima escolar possibilita um olhar de reconheci-
mento das dificuldades que se tem para favorecer o desenvolvimento pes-
soal e da comunidade educativa (MILICIC, 2001), mas, sobretudo, reitera 
o valor que o tema da convivência tem dentro de instituições que, muitas 
vezes, focam seus processos educativos sobretudo nos resultados acadêmi-
cos (PASCUAL, 1995; JARES, 2006; URUÑELA, 2013, 2018).

As ações de avaliação do clima relacional implementadas na Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) tornaram possível a con-
cretização dessas duas importantes constatações. Sobre a primeira delas, 
em nossa pesquisa sobre o clima relacional junto às escolas paulistas, os 
resultados indicaram aspectos bastante interessantes para quem desejava 
estabelecer uma política para a melhoria da convivência. Vimos, por exem-
plo, que as alunas e os alunos dessas escolas, mesmo antes da pandemia, já 
indicavam o que não há mais como negar, visto o caráter virtual cada vez 
mais presente no cenário das relações entre as pessoas no mundo em que 
vivemos – as cyberagressões.

Da mesma forma, vimos que outras manifestações de caráter perturba-
dor estavam presentes nas escolas paulistas: docentes e membros das equi-
pes gestoras queixando-se das transgressões e a desobediência às regras. 
Contudo, são as alunas e os alunos que destacam as situações de humilha-
ção vividas frequentemente nas relações com suas professoras, professores e 
gestores, da mesma forma que o corpo discente é o que mais concebe como 
negativas as formas pelas quais a escola se utiliza para resolver conflitos. Os 
dados indicaram a vulnerabilidade do entorno social onde as escolas estão 
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inseridas, revelando o quanto tais apontamentos poderiam contribuir para 
políticas sociais implementadas com a articulação da rede de proteção nes-
ses espaços mais vulneráveis.

Os resultados também mostraram o quanto as questões de bullying 
– tão presentes no cotidiano e, certamente, no tenso imaginário vivido 
naquela Secretaria que teve suas mais de 5 mil escolas impactadas com 
o massacre de Suzano – estão presentes e precisam, mais do que ações 
pontuais, de um programa planejado, organizado e intencional de ações 
que permitam a prevenção a uma violência que, quando acontece, difi-
cilmente se consegue destituir todas as suas irremediáveis consequências 
(TOGNETTA; FODRA; BONI, 2020).

Esses dados provaram a importância do caminho que essa Secretaria 
até então estava trilhando: havia uma sensação de medo experimentado 
pelos estudantes nas relações com seus pares, o que poderia sinalizar que 
a condição maior para a aprendizagem acadêmica, moral e social – que é 
o bem-estar nas relações de confiança e de cooperação, estabelecidas com 
a autoridade e com os pares, respectivamente – precisava ser considerada. 
Esse era o investimento a ser feito.

Os dados do clima escolar, por outro lado, também evidenciaram o 
quanto a violência dura existe, ainda que com frequências bastante redu-
zidas nas escolas, sendo muito mais reconhecida ainda entre os estudantes 
do que pelos professores. Esse é um fato que explica a necessidade de uma 
política de proteção, mas, mais do que isso, evidencia a urgência de que os 
pares possam ser formados para o diagnóstico (porque são eles quem mais 
sabem sobre seus pares), intervenção e transformação do “espírito” para o 
qual a comunidade educativa converge.

Todos esses benefícios gerados com o diagnóstico do clima relacional 
– em parte considerados na mudança do Sistema de Proteção Escolar e Co-
munitária (Spec) para o Programa de Melhoria da Convivência e Proteção 
Escolar (Conviva SP) – seriam preditores das necessidades de quem vive na 
escola. Contudo, de nada servem nas mãos de quem os toma como dados 
políticos. Falta o enfrentamento.
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1.2 Segunda recomendação: A construção de um plano 
para a convivência

Essa é a segunda recomendação desta pesquisa: conhecer para transfor-
mar só é possível quando se estabelece um plano contínuo de ações, ou se 
implementa, como já o dissemos, algo planejado, estruturado, intencional. 
Não se faz política sem o enfrentamento das mazelas vividas e apontadas 
por aqueles que nelas estão inseridas (CASASSUS, 2001).

Isso posto, é preciso lembrar que implementar um acordo com 
fundações que trabalham temáticas como as competências socioemo-
cionais seria satisfatório se fossem considerados os aspectos que pior 
percebem os jovens nas relações com suas professoras e professores, por 
exemplo: a falta de intimidade, de acolhida, de afeto, como provaram 
os dados encontrados. Nessa lógica, rechaçar um plano de convivência 
em prol da adoção de propostas justapostas sobre temas convergentes, 
exceto em sua aplicabilidade, mas que divergem em sua fundamentação 
teórica, é trazer à tona mais um problema, e não a solução para o que 
já é problemático na escola.

A eleição de pacotes de trabalhos sobre saúde mental e competências 
socioemocionais são, em nossa visão, escolhas políticas que não entende-
ram que a melhoria da dimensão acadêmica denotada nas notas das ava-
liações governamentais e internacionais, buscada com apreço por gover-
nantes, depende da melhoria do conjunto de percepções sobre as relações 
humanas, sobre a convivência escolar, que por si abarca tanto o que se 
chama de saúde mental (com as ressalvas destacadas em alguns capítulos 
deste relatório) quanto de competências socioemocionais.

Certamente para as alunas e alunos a quem se destinam essas políticas, 
sentir que suas capacidades intelectuais e de aprendizagem são valorizadas 
por seus professores e por eles mesmos quando têm espaços de discussão 
dos problemas, quando participam de assembleias, quando aprendem com 
docentes uma linguagem que acolhe e não que acusa, que busca consenso 
e não que pune, afeta diretamente suas notas e, consequentemente, sua 
aprendizagem (ARÓN; MILICIC, 1999).
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Por certo, a implementação de uma política educacional que queira re-
solver os problemas de violência na escola – aqueles que já existiam e os que 
estão por vir, como indicam as pesquisas apresentadas neste relatório – requer 
a escuta daqueles que convivem e um olhar focado em uma mesma direção, 
com uma fundamentação teórica que substantive ações com docentes, gestores 
e discentes, de modo a construírem, juntos, um programa de convivência. 
Requer também a consideração de aspectos que, longe de serem novos, foram 
potencializados durante a pandemia de Covid-19. Passemos a eles.

1.3 Terceira recomendação: Novas dimensões do clima 
relacional e da convivência

Como elucidado no decorrer deste relatório científico, a utilização de 
um instrumento para um diagnóstico do clima relacional na escola era um 
dos pontos de partida dos trabalhos de implementação de um Sistema de 
Apoio entre Iguais (SAI) dentro de um Programa de Convivência Ética. 
Foi o que fizemos. Contudo, com a pandemia instaurada e as relações 
tornadas distantes, para além do depreciativo trabalho daquela Secretaria, 
não valorizando os achados do questionário do clima, não faria o menor 
sentido mantermos as dimensões avaliadas em um possível retorno às aulas 
presenciais após dois anos de afastamento social, pois outras se tornam 
imprescindíveis de serem consideradas.

Foi por essa razão e por conhecermos os resultados de diferentes in-
vestigações que já alertavam para as questões relativas ao sofrimento emo-
cional e à experiência da convivência remota no mundo digital, trazen-
do novos problemas, que propusemos um novo questionário a crianças 
e adolescentes.

Quando analisamos os dados que retratam a frequência de situações 
em que há indícios de sofrimento emocional, deparamo-nos com situa-
ções bastante desafiadoras para nossa sociedade no mundo atual, e para 
a escola no retorno presencial: crianças e adolescentes foram impactados 
pela situação vivida e precisarão de uma escola que considere suas emoções 
e sentimentos.
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Os dados encontrados nos indicam que o sofrimento emocional está 
evidenciado tanto no que sentem como também são explicitados por meio 
de comportamentos que colocam em risco sua própria vida. Mesmo que 
os percentuais encontrados referentes à tristeza, ao choro, ao medo, aos 
sintomas de ansiedade possam parecer baixos, precisam ser compreendi-
dos como sinais claros de que parte das crianças e dos adolescentes está 
em sofrimento, dados que corroboram as demais investigações realizadas 
neste período.

Os resultados de nossas investigações apontam para uma atenção espe-
cial ao grupo de crianças que já apresentam sintomas de sofrimento. São 
claros os sinais de que precisam de ajuda, principalmente, quando se mos-
tram abertas aos desafios propostos na internet à própria vida e à vida de 
outros. Também mostram um dado sensível apontado pela quantidade de 
alunas e alunos, crianças e adolescentes, que têm se automutilado, e ainda 
uma especial necessidade de atenção às questões de gênero:

meninas adolescentes apresentam maiores escores de sofrimento emo-
cional e esta é uma questão importante, principalmente em tempos cujos 
marcos civilizatórios como a equidade das relações têm sido, diariamente, 
destituídos (JARES, 2006; LAHR, TOGNETTA, 2021).

Tudo isso para endossar nossa terceira recomendação: não há mais 
como pensar as relações interpessoais na escola sem pensar nas cyber re-
lações e nas chamadas relações intrapessoais; ou ainda as questões emo-
cionais ou afetivas que permeiam a experiência humana e que, portan-
to, apontam para a urgência de um plano intencional de trabalho com as 
questões emocionais.

1.4 Quarta recomendação: Plano intencional de 
trabalho com as questões emocionais

Os achados de nossas investigações apontam para uma necessária reor-
ganização do currículo educacional, tendo em vista a urgente intervenção 
aos problemas de sofrimento emocional que assolam nossas crianças e jo-
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vens. Mais do que nunca, esse currículo deve passar a incluir, de maneira 
intencional, o trabalho com tais questões e com outras a essas relacionadas. 
Crianças e adolescentes sofreram as consequências do isolamento social. A 
não socialização e a ausência dos espaços de escuta que, por mais simplistas 
que fossem, eram encontrados na escola, trouxeram consequências impor-
tantes a serem consideradas. As propostas de atividades feitas neste projeto 
para atender a crianças e adolescentes com base em livros de literatura, 
jogos, dinâmicas de representação oral e escrita, trocas entre jovens, apon-
tam-nos a necessidade da continuidade deste trabalho urgente e importan-
te. Isso posto, é preciso lembrar que parte deste trabalho intencional, como 
temos defendido, apresenta-se no cotidiano das relações.

Segundo a proposta construtivista que sustenta nossas ações, não se 
ensina “competências socioemocionais” por livros, mas sim, pelo estabele-
cimento de relações de confiança e de respeito mútuo, presentes nos tra-
balhos em pequenos grupos, nas discussões sobre as regras de convivência, 
na cooperação entre os pares e na aplicação de sanções por reciprocidade e 
formas de resolução de conflitos que permitam a reparação e a tomada de 
consciência por parte de quem age mal. Será preciso, também, espaços e 
estratégias pedagógicas intencionalmente planejados, de modo a promover 
conversas, trocas de ideias, relatos sobre seus medos, tristezas, angústias 
e alegrias, sentindo-se assim escutado, acolhido, compreendido, por si e 
pelo outro, reconhecido e, finalmente, valorizado (TOGNETTA, 2003; 
TOGNETTA, 2009b).

Enquanto acreditarmos que estratégias de trabalho em grupo só se 
fazem necessárias para sanar dificuldades pedagógicas; enquanto houver 
crenças de que se educa moralmente por meio da obediência e da educação 
militar (VINHA et. al., 2021), o cenário observado nesta pesquisa não se 
mostrará diferente, nem entre os estudantes, nem entre suas futuras famí-
lias, em uma palavra, é recomendado que a escola seja continuamente – e 
não somente na primeira semana de aulas – espaço de acolhida, de escuta 
e de partilha, onde crianças e adolescentes tenham oportunidades de esco-
lher e de falar o que sentem.
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Como nossas escolas darão conta de tantas recomendações? Qual o 
caminho? As respostas a tais indagações constituem as próximas recomen-
dações desta pesquisa.

1.5 Quinta recomendação: A promoção de uma 
cyberconvivência respeitosa

Quando se pensa o isolamento social em que vivemos, outra dimensão 
já necessária mesmo antes da pandemia de Covid-19 torna-se uma condi-
ção em novos tempos: a cyberconvivência. Mais do que uma extensão da 
convivência presencial, conviver no espaço digital tornou-se uma necessi-
dade cuja importância de novas discussões e novas pesquisas mostram o 
que é fato: crianças foram e serão expostas às telas e às redes cada vez mais 
precocemente. É fato que, para além dos benefícios gerados pela conecti-
vidade propiciada pela internet em um momento em que pais, crianças, 
avós e amigos foram separados, a relação humana conflituosa passou a ser 
evidenciada nesses espaços digitais.

Chamamos de cyberagressão ou agressão virtual situações que são mar-
cadas pela violência, exposição e práticas de humilhação, utilizando-se, para 
isso, celulares, internet e redes sociais. Compreendemos que as situações 
de cyberagressão são ameaçadoras para a saúde mental e para o bem-estar 
psicológico de crianças e adolescentes, acarretando danos e sofrimentos 
(SIBILIA, 2016; AVILÉS MARTÍNEZ, 2009; SMITH, 2012; SELMAN, 
WEINSTEIN, 2015; PLAN, 2010; ABRAMOVAY et al., 2016; UNI-
CEF, 2019; ISSA, BOZZA, 2020).

Assim, mais do que um trabalho em que se conheçam os problemas en-
frentados no mundo virtual – como cancelamentos, linchamentos, sexting, 
shaming, discursos de ódio, Fake News – nossas investigações têm mostrado 
a necessidade de promovermos oportunidades de convivência saudável e 
respeitosa virtualmente a crianças e adolescentes.

As experiências vivenciadas por estudantes em escolas que implemen-
taram as Equipes de Ajuda (EA) nos mostram que meninas e meninos 



Capítulo I - 10 Recomendações geradas no decorrer da pesquisa |   25

continuam sendo os principais protagonistas do apoio aos que necessitam 
da acolhida, da escuta, da ajuda também no espaço virtual. Colocar-se 
no lugar do outro, perceber os sentimentos de outrem pode propiciar a 
construção de espaços de convivência virtuais mais respeitosos. Os discur-
sos que, saudosamente, muitos utilizavam sobre a necessidade de os pais 
controlarem o acesso de seus filhos em seus celulares vai por água abaixo 
quando percebemos, com base nos dados de nossa investigação, que o fato 
de não ter celular não faz com que adolescentes sejam menos autores de 
cyberagressão. Da mesma forma, quando comparamos adolescentes que 
têm e não têm computador ou notebook em suas casas com suas ações 
como autores de cyberagressões, o estudo mostra exatamente esse mesmo 
fato: não é de casa que saem a maioria dos ataques.

Nossa pesquisa novamente revelou uma questão prioritária quando 
pensamos as relações no mundo digital: as meninas são mais impactadas 
pelos problemas nessas relações e precisam muito mais de nossa ajuda para 
que possam se fortalecer em busca de uma identidade positiva, cujo ideal 
de moda, de beleza seja desconstruído para que possam superar os pre-
juízos tanto de tempo gasto, como de acesso e tipo de relações estabele-
cidas na web. Como se faz isso? Com propostas intencionais que permi-
tam a discussão, o compartilhamento de experiências e a própria busca 
coletiva pelo reconhecimento dos problemas vivenciados pela comunida-
de escolar. Não é mais possível que problemas emergentes como as ques-
tões de convivência virtual sejam deixados “do lado de fora” das escolas2 

. Um currículo que promova uma convivência respeitosa para o futuro que 
nos aguarda é aquele que, no presente, meninas e meninos têm em suas 
aulas, a experiência de pensar sobre essa temática (BOZZA, 2016; ISSA, 
BOZZA, 2020).

2 Um dos grandes problemas presentes nas escolas antes da pandemia era, exatamente, 
o uso do celular em sala de aula e, ainda maior, os problemas decorrentes das relações 
interpessoais entre os alunos em redes sociais ou em grupos de WhatsApp, como pu-
demos notar, por exemplo, nos dados dos Registros de Ocorrências Escolares (ROEs) 
destacados ao longo da pesquisa.
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Isso posto, experimentar relações virtuais justas e pensar sobre elas, 
refletir sobre como se sentem aqueles que são humilhados, esquecidos, 
cancelados e desrespeitados é condição para uma escola que “não tem mais 
paredes” (TOGNETTA, 2020a).

1.6 Sexta recomendação: Onde nossas crianças e 
adolescentes procurarão abrigo? A escola, a família e a 
rede de proteção

Na escola está presente um conjunto de profissionais que devem saber 
ou devem procurar saber como se preparar para os novos problemas, como 
veremos mais à frente em nova recomendação. Por ora, o que queremos 
apontar é que será tarefa também da escola a orientação e a acolhida às fa-
mílias que pouco ou nada sabem sobre como lidar com os comportamentos 
de suas filhas e filhos, impactados pelo isolamento social e o consequente 
aumento das relações virtuais, bem como pelos problemas de sofrimento 
emocional potencializados pela Covid-19.

É preciso: ajudar os pais a compreender que, como os adultos, as crianças 
e adolescentes também se sentem com medo, ansiosos, tristes, preocupados, 
entre outras emoções e sentimentos; auxiliar as famílias a oportunizarem es-
paços de escuta e de diálogo em que crianças e adolescentes possam expressar 
o que sentem; e finalmente orientá-las na construção de laços que protejam 
as crianças quando não se pode controlar totalmente a nova experiência de 
convivência digital. Essas parecem ser ações necessárias, com base nos dados 
das pesquisas que conduzimos e das inúmeras propostas de cuidado, pro-
teção e manifestação de sentimentos e emoções que foram compartilhadas 
com os educadores no momento em que a escola passou a ser a sala de estar, a 
cozinha, o quarto das casas das alunas e alunos. Certamente houve o aumen-
to da violência doméstica, sem que meninos e meninas tivessem “com quem 
contar”, já que a escola representa um grande espaço protetivo (REZERA, 
D’ALEXANDRE, 2021; FIOCRUZ, 2020).

O olhar da escola às famílias, por certo, nunca foi uma condição de 
generosidade, e sim, uma necessidade de justiça, sobretudo se considera-
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mos que na escola há profissionais cuja especialidade é o “desenvolvimento 
humano” (VINHA; TOGNETTA, 2013). Contudo, tal premissa não sig-
nifica criar uma demanda às escolas fadadas ao insucesso pelas tantas ações 
que devem dar conta, e sim, compreender que os espaços de educação das 
gerações mais jovens, quanto mais articulados e coordenados,

mais fortalecem os vínculos humanos necessários à vida em sociedade. 
Por essa razão, a escola não está sozinha na sua missão de proteger e de 
formar (LAHR, 2022).

Nossa pesquisa mostrou o quão importante se faz a articulação entre 
os diversos serviços de atendimento às novas gerações. Os dados sobre a 
percepção de atores da rede de proteção e de profissionais que atuam na 
escola frente aos problemas de convivência e seus encaminhamentos, per-
mitem-nos constatar mais uma importante preocupação ao pensar políti-
cas públicas destinadas à melhoria da qualidade da convivência escolar: a 
necessidade de formação continuada para os educadores e gestores sobre os 
papéis desses diferentes órgãos, os serviços desenvolvidos no atendimento 
de crianças, adolescentes e suas famílias, bem como sobre os encaminha-
mentos necessários aos diferentes problemas de convivência escolar.

Nossas investigações apontaram o pouco conhecimento sobre o que 
devemos fazer em situações que envolvem indisciplina, incivilidade e pro-
blemas de comportamento em geral, gerando encaminhamentos inade-
quados e expectativas não atendidas, principalmente aos gestores escolares, 
como no caso da sensação de que haverá responsabilização dos adolescen-
tes pelo Conselho Tutelar, sendo que tal ação não condiz com a atribuição 
desse órgão.

Certamente participar de reuniões intersetoriais que envolvam a rede 
de proteção para alinhamento da atuação e dos fluxos de atendimento 
frente aos problemas dos e das adolescentes que aparecem nas escolas é 
uma recomendação fruto de nossas investigações; outra seria o contato da 
instituição com os demais serviços da rede de proteção que atuam no terri-
tório. Isso porque, ao se aproximar das demais políticas públicas existentes 
no mesmo local, a escola pode se fortalecer enquanto instituição, conquis-
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tando maior respaldo para aquelas situações que, de fato, necessitam do 
trabalho conjunto com a rede. Para tanto, é possível realizar contatos tele-
fônicos, reuniões periódicas organizadas pela própria escola ou por outros 
serviços, e participação em espaços de discussão do município, como os 
Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente.

Assim, é condição sine qua non que educadores conheçam e partici-
pem desses conselhos. A escola é um lugar de formação humana, sendo 
seu papel assegurar o respeito e a dignidade de crianças e adolescentes, 
seja dentro ou fora da instituição educativa (LAHR, TOGNETTA, 2021; 
VIEIRA, 2009; SILVA, ALBERTO, 2019; OLIVEIRA J., 2020). Nossa 
experiência nos mostrou que muitos educadores não sabem sequer da exis-
tência desse conselho.

Já em relação às ações ou políticas voltadas à gestão pública, nossos 
dados apontaram a necessidade de uma atuação conjunta desses diferentes 
setores. Isso significa que deve haver um alinhamento entre as diferentes 
políticas públicas com a participação e atuação efetiva da Política de Educa-
ção no atendimento e na elaboração de fluxos municipais (LINDBLOM, 
1979; CAIDEN, WILDAVSKY, 1980; WILDAVSKY, 1992).

Mesmo com os avanços nas legislações que asseguram os direitos de 
crianças e adolescentes, vemos em nosso país que as políticas públicas ain-
da atuam de forma separada, “em caixinhas”, em uma sobreposição de 
projetos, sem que haja conexão entre eles, o que dificulta a atuação dos 
profissionais que lidam diretamente com os usuários dos serviços e com 
as demandas de grande complexidade que, inclusive, foram intensificadas 
no período de pandemia. Em tempos pós-pandêmicos, mais do que nunca 
essa rede de proteção precisa funcionar! Portanto, conclui-se que, enquan-
to tema emergente para a agenda dos anos finais do ensino fundamental, 
encontram-se discussões acerca dos problemas de convivência na escola 
e da relação entre ela e os demais órgãos da rede de proteção, visando 
que essa instituição tão importante para o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes possa também assumir o seu lugar no aspecto protetivo do 
público atendido.
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1.7 Sétima recomendação: A formação docente e as 
políticas públicas para a convivência

As professoras e professores brasileiros convivem em escolas que refle-
tem uma educação permeada de mazelas. Ainda que de um lado tenhamos 
grandes estruturas, não somente em redes particulares tradicionais como 
também em algumas instituições públicas conhecidas internacionalmente 
(como é o caso das universidades estaduais de São Paulo), não é difícil ver a 
poucos quarteirões retratos de uma escola cujos direitos básicos das pessoas 
que ali convivem não são respeitados.

São muitos os relatos ou situações presenciadas por nós, pesquisadoras 
e pesquisadores, que escancaram as fragilidades da educação no Brasil. Por 
vezes, e diga-se de passagem, foi o que vimos em nossas visitas a diferentes 
escolas paulistas: faltam

itens básicos que vão desde o papel higiênico nos banheiros até suas 
portas, cuja falta torna degradante sua utilização por parte dos estudantes. 
Estivemos em escolas de pequeno porte que contam com um quadro enor-
me de profissionais e em outras cuja sobrecarga de trabalho evidencia a fal-
ta de recursos humanos. Acompanhamos inúmeras situações de diretoras e 
diretores que têm que se dividir entre limpar o banheiro, cozinhar, receber 
as funcionárias e funcionários, estudantes, além do próprio trabalho da 
gestão de uma escola, exatamente por esse motivo.

Para além dessas questões, que jamais poderiam ser discutidas ou ne-
gociadas, há ainda a urgência de que tenhamos propostas mais sólidas de 
políticas públicas em educação que contemplem a formação contínua das 
e dos profissionais que atuam nas escolas, em especial, do grupo docente. 
Em nosso país em especial, em relação à promoção da convivência ética e à 
prevenção da violência na escola, observamos iniciativas tímidas que estão 
longe de se consolidarem enquanto políticas públicas.

Em 2019, o Conselho Nacional de Educação aprovou as novas Di-
retrizes Curriculares Nacionais (DCN), sendo instituída a Base Nacio-
nal Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica 
(BRASIL, 2019). Em uma análise preliminar do documento, observamos 
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alguns pontos relacionados às questões de convivência. No Capítulo III, 
Art. 8º, há a indicação de que as instituições responsáveis pela formação 
docente têm “o compromisso com a educação integral dos professores em 
formação”. O fato é que o próprio documento esclarece as temáticas que 
constituem tal educação integral de professores e professoras: para além 
do conhecimento, a formação de “valores e de formas de conduta que 
respeitem e valorizem a diversidade, os direitos humanos, a democracia e a 
pluralidade de ideias” (BRASIL, 2019, p. 5).

O texto também ressalta que esses futuros profissionais precisam de-
senvolver habilidades essenciais, entre elas a de número 3.2.4, que men-
ciona a capacidade de criar na escola “ambientes seguros e organizados que 
favoreçam o respeito, fortaleçam os laços de confiança e apoiem o desen-
volvimento integral de todos os estudantes” (BRASIL, 2019, p. 17). Além 
disso, é preciso que sejam preparados para

atentar nas diferentes formas de violência física e simbólica, bem como 

nas discriminações étnico-raciais praticadas nas escolas e nos ambientes 

digitais, além de promover o uso ético, seguro e responsável das tecnologias 

digitais (BRASIL, 2019, p. 19).

O fato é que essa não é a primeira vez que um documento ou uma 
legislação sobre a formação docente aborda questões de convivência, mas o 
país segue sem fazer um aprofundamento dessas discussões; tampouco os 
governos em geral demonstram abertura para discutir, junto às instituições 
que formam as futuras e futuros professores, as melhores formas de trans-
formar leis e diretrizes em práticas intencionais e sistemáticas.

Um exemplo disso é o do próprio Estado de São Paulo que, antes mes-
mo da pandemia, deu início ao trabalho com o Conviva SP, o qual sucede 
o Spec. Tal programa foi oficialmente instituído por meio da Resolução 
Seduc n. 48, de 01/10/2019, e alterado pela Resolução Seduc n. 49, de 
03/10/2019, tendo como um dos seus objetivos “Contribuir para um cli-
ma escolar positivo por meio de ambiente de aprendizagem colaborativo, 
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solidário e acolhedor” (SÃO PAULO, 2019, p. 1). Entre as dimensões 
previstas pelo programa, a primeira delas – descrita no artigo 2º da reso-
lução – elenca a importância da “convivência e colaboração”, prevendo o 
desenvolvimento de 

projetos e ações que promovam um ambiente escolar positivo, solidário, 

integrador e acolhedor por meio do desenvolvimento de habilidades rela-

cionais que prezam pela resolução consensual de conflitos e pelo respeito 

às diferenças e à diversidade (SÃO PAULO, 2019, p. 1).

Embora esse tenha sido um importante passo, não há ainda ações sis-
temáticas e intencionais para a formação continuada de docentes que este-
jam integradas de maneira a oferecer suporte para que as escolas construam 
um plano de convivência, ou até mesmo seus projetos antibullying, como 
previsto na Lei n. 13.185/15, que estabelece a obrigatoriedade de um Pro-
grama de Combate ao Bullying (BRASIL, 2015).

A grande maioria das unidades segue com iniciativas isoladas, caracte-
rizadas por vários pequenos projetos que não são conectados entre si; tam-
pouco são planejados de maneira a envolver toda a comunidade escolar, 
visto que é da mesma forma, com propostas justapostas, que chegam nas 
escolas as orientações da Seduc-SP.

O aparente grande passo na transformação do antigo Spec em Conviva 
SP não teve o incentivo e o aval de quem estava à frente da Secretaria, a 
qual, por exemplo, vetou que as escolas recebessem o relatório do clima 
relacional em tempo hábil para que fosse norteador do planejamento de 
2020. Na sequência, a mesma Secretaria mudou os rumos de um progra-
ma planejado, organizado e já inclusive anunciado para toda a rede, que 
incluía um convênio com a Universidade Estadual Paulista (Unesp). No 
lugar do trabalho com a convivência, instalou-se uma justaposição de ou-
tros projetos, como já citamos anteriormente.

Em meio a todas essas ações descoordenadas, o pior dos agravantes: uma 
pandemia. O impacto global da Covid-19 inaugurou novas necessidades em 
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todas as áreas da vida social, impondo às pessoas mudanças de comporta-
mento para lidar da melhor maneira possível com tamanha crise. Sem dúvi-
da, uma das áreas em que isso ficou mais evidente foi a da educação.

Primeiramente a suspensão massiva de aulas em todo o mundo havia 
atingido, até julho de 2020, mais de 1,067 milhões de estudantes (Unesco, 
2020). Como consequência da interrupção das aulas presenciais, aumenta-
ram as desigualdades e as exclusões educacionais, algumas delas vinculadas 
ao acesso a plataformas digitais e a condições adequadas para estudar, impac-
tando ainda mais na aprendizagem das alunas e alunos, especialmente em 
grupos historicamente marginalizados. Além das complicações no mundo 
todo, mais próximo ao nosso contexto, nota-se o problema exacerbado nos 
países da América Latina e do Caribe, pois, segundo dados de 2019 da Cepal 
(2019), estes já enfrentavam problemas estruturais antes da pandemia, como 
o aumento da pobreza e da pobreza extrema até 2018, registrando indicado-
res de 30,1% e 10,7%, respectivamente (Unesco, 2020, p. 96).

A rede particular se reorganizou; muitas escolas inclusive inauguraram 
maneiras de ensinar que não serão abandonadas após o período pandêmi-
co. Já as escolas públicas não voltaram. Para além dos prejuízos acadêmicos, 
a imensa lacuna criada pelo fato de os estudantes e docentes não se virem, 
não se falarem, não interagirem tem como consequência o maior impacto 
de todos: o do atraso de desenvolvimento afetivo e, consequentemente, 
da moralidade de meninas e meninos. Isso porque, como já dizia Piaget 
(1932/1994), essa dimensão humana só pode ser plenamente desenvolvida 
em situações de cooperação em que alunas e alunos experimentam regular-
mente situações de respeito mútuo, discussão coletiva das regras e a vivên-
cia de valores como a justiça, a solidariedade e a convivência democrática.

Antes da pandemia, as escolas brasileiras ainda tinham desafios não 
superados, como o bullying, a falta de espaços e propostas sistematizadas 
para a mediação de conflitos em cada unidade escolar, além da falta da 
formação adequada para que professoras e professores contribuam para a 
formação de suas alunas e alunos, possibilitando a convivência de manei-
ra ética.
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Outros desafios são escancarados: a escola e a sociedade, que não sa-
biam bem como combater o bullying, agora precisam também lidar com 
o aumento das agressões virtuais que, além de serem graves por si só, estão 
imbricadas a outras manifestações de violência, como o racismo e o desres-
peito a direitos humanos essenciais.

Como resolver isso em um país fragilizado pela complexidade das questões 
econômicas, políticas, ideológicas e sociais; em que muitos dos marcos civiliza-
tórios construídos historicamente têm andado por uma corda bamba? Mais do 
que nunca é urgente que a formação inicial e continuada de docentes seja re-
pensada para o Brasil (BARRIOS, MARINHO-ARAÚJO, BRANCO, 2011; 
GATTI, 2011, 2014a, 2014b; GONÇALVES, 2011; KNOENER, 2019).

1.8 Oitava recomendação: novos desafios, novas 
temáticas

Temáticas como o respeito à diversidade humana; o combate às desi-
gualdades; o conhecimento sobre práticas restaurativas e constituição de 
espaços de mediação de conflitos; o desenvolvimento dos aspectos afetivos 
de crianças e jovens, entre outros, são de extrema necessidade. Da mesma 
forma, professoras e professores precisam de uma formação continuada 
que oportunize espaços de diálogo em que sejam discutidos os papéis que 
as e os profissionais da educação têm no que se refere ao preparo das alunas 
e alunos para conviver respeitosamente e de maneira empática também 
nos ambientes virtuais, que passam a ser para sempre parte do contexto de 
convivência da comunidade escolar.

Tão importante quanto, é preciso que a escola compreenda seu papel 
dentro da rede protetiva, tornando-se conhecedora de seus deveres, de suas 
possibilidades e de seu potencial para combater violências como o femini-
cídio, agressões domésticas e abuso sexual de crianças e adolescentes.

Não se trata de legar à escola um papel que deveria ser cumprido por 
outras instituições, entre elas a família, mas sim de esclarecer que há as-
pectos afetivos próprios de uma moralidade autônoma que só serão desen-
volvidos em nossas alunas e alunos se tiverem a oportunidade de conviver 
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com seus pares. Trata-se de reconhecer a dimensão coletiva oportunizada 
apenas pela escola, por ser única e de grande potencial para transformar 
dificuldades e possibilidades da dimensão particular e íntima que não de-
sejamos que sigam, geradas na relação familiar em cujos lares (como já o 
dissemos, ao pensar a temática da formação também oferecida às famílias) 
nossas crianças e adolescentes podem conviver com pais infratores, agressi-
vos, usuários de álcool e drogas, violentos... Onde, senão na escola, filhos 
e filhas desses pais encontrarão oportunidades de convívio com outras pos-
sibilidades de relações3?

Por fim, destacamos que, para além da promoção da convivência, é 
preciso que a escola seja espaço de rejeição à violência. Para isso, é preciso 
que as e os profissionais da educação conheçam caminhos, protocolos e 
técnicas que colaboram para inúmeros aspectos, desde uma comunicação 
não violenta até a intervenção assertiva aos casos de bullying (TOGNET-
TA, 2020a).

Faz-se necessário que uma professora ou professor tenha a oportunida-
de de estudar a ponto de entender que uma briga no grupo do WhatsApp 
criado pelos estudantes não é problema “lá de fora”, e que, além disso, “é 
aqui dentro” o lugar mais favorável para construir coletivamente valores 
humanos inegociáveis. Sim, a escola tem esse poder!

1.9 Nona recomendação: A importância dos pares

Como vimos, não estar presentes fisicamente dentro da escola reverbe-
rou-se em grande sofrimento para crianças e adolescentes. Em uma idade 
em que ter amigos é tão importante do ponto de vista da constituição de 
quem se é, nossas investigações novamente mostraram o impacto do pe-
ríodo em que vivemos. Antes da pandemia de Covid-19, os relatórios do 
clima escolar apresentados por ocasião do diagnóstico realizado nas escolas 

3 Recomendamos aqui a leitura do poema de Taís Vinha “Onde, senão na escola?”. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rHDDXfnjeNo. Acesso em: 15 
fev. 2022.
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paulistas e os dados do Placon (conforme apresentado no Capítulo 5) já 
indicavam problemas nas relações entre pares, como o bullying, a solidão, 
o uso de álcool e drogas entre adolescentes.

A ausência da convivência com seus pares gerou um impacto muito 
grande para as crianças e adolescentes porque afetou, não somente a cons-
tituição de sua autoimagem de valor e de pertencimento a um grupo so-
cial, como também fatores relacionados à linguagem, à comunicação entre 
as pessoas, os próprios comportamentos sociais (como saber ouvir o outro 
e saber esperar o seu tempo, experiências difíceis de serem conquistadas 
quando não são vivenciadas).

Sabe-se também que o apoio social é um dos fatores que mais protegem 
contra a depressão dos adolescentes (MEULEN; GRANIZO; DEL BAR-
RIO, 2021). A conclusão de nossos estudos, somada aos que já apresenta-
vam tais considerações, é que os pares são uma grande força a ser valorizada 
nas escolas. São eles que melhor poderão acolher, ajudar, intervir quando, 
como adultos, não sabemos das dores, das angústias de nossos alunos e 
alunas, não porque não queremos ver, mas porque não serão os adultos 
os procurados por aqueles que sofrem bullying e outras violências (MEU-
LEN, GRANIZO, DEL BARRIO, 2021; TOGNETTA, SOUZA, LAPA, 
2019; AVILÉS MARTÍNEZ, 2013; COWIE, 2000; COWIE, WALLA-
CE, 2000). Certamente esse era o ponto de partida da implementação de 
um Sistema de Apoio Entre Iguais em escolas públicas.

Foram nossos alunos e alunas de escolas pertencentes à rede de Equipes 
de Ajuda do Brasil, constituída em decorrência deste projeto, os que se 
aproximaram dos mais de 29.500 adolescentes das Diretorias Regionais de 
Ensino (DREs) com as quais trabalhamos. Dedicando seu tempo e sua dis-
posição, eles comprovaram que, dada a oportunidade, é “do lado do bem” 
que nossos jovens encontrarão sentido para seguir em frente (SOMOS 
CONTRA O BULLYING, 2021).

Esta é, sem dúvida, a maior de todas as recomendações aqui apresenta-
das: darmos aos jovens aquilo que lhes é por direito e por condição – serem 
protagonistas de uma civilização melhor.
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1.10 Décima recomendação: O que aprendemos com 
um método científico

Há um tempo razoável temos tentado trazer a nosso país a experiência 
adquirida em países pelos quais passamos, conquistamos amigos e/ou es-
tabelecemos parcerias de trabalho no campo da convivência escolar. Esses 
países – como Chile, Espanha, Colômbia, Argentina, entre outros – dis-
põem, há algum tempo, de uma política estruturada para que se planeje e 
execute, estrategicamente, as ações que superem as esvaziadas e divergentes 
formas de intervenção e prevenção, previstas em campanhas pontuais ou 
eleitorais, às violências nas escolas. Em 2014, na Colômbia, foi organizado 
e promulgado o Sistema Nacional de Convivência Escolar, em que um de 
seus principais temas discutidos refere-se ao exercício dos direitos huma-
nos e à prevenção e combate relacionados aos problemas de convivência. 
Com a política de convivência escolar do Chile, aprendemos também so-
bre o papel fundamental que os currículos escolares têm ao estabelecer um 
embasamento com os temas relacionados à convivência. Acreditamos que 
uma política de promoção da convivência se faz pela necessidade de orien-
tar e favorecer o ensino, a aprendizagem e a gestão da convivência para o 
desenvolvimento tanto pessoal como social, sendo responsável por trazer à 
tona o conhecimento e a cultura, tanto dos alunos quanto da comunidade 
educacional como um todo (CHILE, 2002)4.

Certamente, o grande promotor do entusiasmo que os pesquisadores 
e pesquisadoras do Gepem tiveram para iniciar este trabalho foi um dos 
critérios para os quais o edital se destinava: escolher projetos que tivessem 
o potencial para a replicação em redes de educação e que se convertessem 
em uma política pública.

O contexto pandêmico e todas as dificuldades encontradas na imple-
mentação deste projeto – incorporado a uma acelerada decisão por se tor-
nar, imediatamente, parte de uma política pública de convivência – foram 
desafios que fizeram, ao menos por ora, emergir um grande desejo de que, 

4 Disponível em: http://convivenciaescolar.mineduc.cl/. Acesso em: 01 mar. 2022.
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de fato, toda a construção de um programa de convivência fosse integrada 
ao trabalho de uma rede cujas aspirações, advindas do chão da escola, con-
vergem-se para o mesmo ideal5.

O fato é que para finalizar as recomendações deste atual relatório, não serí-
amos justos se não houvesse o destaque e, consequentemente, o agradecimento6 

 a quem primeiro idealizou esse edital de pesquisas, considerando a uni-
versidade o berço fecundo para a transformação de um segmento por vezes 
bastante resignado: os anos finais do ensino fundamental.

Na verdade, mais do que a universidade, o que está em jogo nesta 
última recomendação é a ciência e sua busca. Em respeito à sua natureza 
complexa, dialética e soberana que todos os resultados das investigações 
presentes neste relatório convergem para a recomendação de que, mais do 
que nunca, ela possa ser reconduzida a seu valor.

É o exercício da ciência que fecunda nossa última palavra. É pelo exer-
cício da busca, da paciência, do entusiasmo, da não desistência que dei-
xamos aqui a nossa maior recomendação para dar a meninos e meninas, 
paulistas ou não, brasileirinhos e brasileirinhas de todas as raças, gêneros, 
cores e desejos, a persistência que nos moverá. Se não foi dessa vez que 
conquistamos uma política de convivência para as escolas, tentaremos de 
novo, de novo, de novo...

5 Por ocasião do fim dos encontros formativos das turmas de anos finais do ensino 
fundamental, um número grande de docentes registrou, por escrito ou oralmente, 
sua satisfação com a oportunidade de estudar, dialogar e refletir sobre as temáticas da 
convivência. Inclusive em entrevista em grupo com 12 profissionais que participaram 
do ciclo formativo, alguns destacaram também a importância de as escolas terem pro-
postas sistemáticas e intencionais para promover a boa convivência virtual, além de 
sinalizarem o desejo de levar adiante o sonho da implementação das Equipe de Ajuda. 

6 Nossa imensa gratidão pela oportunidade e confiança oferecida pela Fundação Itaú So-
cial e Fundação Carlos Chagas, não somente por meio de edital de pesquisa, mas tam-
bém por todo apoio técnico, eventos de enriquecimento envolvendo todas as equipes 
de diferentes projetos, além de recursos financeiros que viabilizaram esta investigação.
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CAPÍTULO II

DA RETOMADA DOS OBJETIVOS 
E MUDANÇAS REALIZADAS EM 

FUNÇÃO DA PANDEMIA

Sim, eu te entendo, eu sei que dói, eu sei que ninguém te entende, eu sei 
que parece que a dor não tem fim, mas acredite, ela tem. Eu já fiz muitas 

burradas que me prejudicaram muito, eu não me orgulho delas, mas 
também não me arrependo, de alguma forma elas serviram para que eu 

me tornasse quem eu sou.

(aluna/aluno participante de uma das investigações)
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2.1 A rota original

Em 2019 foi iniciado o projeto intitulado A convivência como valor nas 
escolas públicas: implantação de um Sistema de Apoio entre Iguais, aprovado 
sob o número 451 para o edital de pesquisas pensado para a melhoria da 
qualidade dos anos finais do ensino fundamental. Nossa perspectiva era 
aplicá-lo em 3 escolas selecionadas pela Seduc-SP com base no critério de 
regiões de maior vulnerabilidade, mediante registros de violência escolar 
nos relatórios de 2018 e 2019 do antigo Sistema de Proteção Escolar e Co-
munitária (Spec). Essas escolas estão localizadas em três polos de formação: 
São Paulo capital, região metropolitana de São Paulo e interior.

Com base nas ações realizadas em cada uma delas pretendia-se multi-
plicar o trabalho nas demais unidades escolares pertencentes às respectivas 
Diretorias Regionais de Ensino das quais essas escolas fazem parte. Vale 
lembrar que a escolha dos polos se deu em função da localização geográ-
fica que melhor atenderia ao critério de distribuição equitativa entre as 
diretorias. Assim, a princípio havia o propósito de escolher um polo no 
litoral paulista, na região sudeste do Estado, outro distante da capital, no 
interior, e o terceiro na grande São Paulo. Contudo, em função do mas-
sacre ocorrido na cidade de Suzano, na escola Raul Brasil, em 2019, a Se-
cretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) solicitou que um 
dos polos fosse transferido para a região metropolitana paulista, de modo 
que as escolas da DRE de Suzano pudessem participar, inclusive a escola 
Raul Brasil.

Naquele momento, em 2019, o trabalho iniciado tinha como objetivo 
geral implantar uma forma de Sistema de Apoio entre Iguais em escolas 
públicas do Estado de São Paulo, promovendo a formação de docentes e 
equipes gestoras, bem como de alunas e alunos dos anos finais do ensino 
fundamental II. Sob essa perspectiva foram definidos os seguintes objeti-
vos específicos:

1.  Constatar, na percepção de alunos e professores, as possíveis mu-
danças no clima escolar e nas relações interpessoais a partir da im-
plantação do SAI na escola;
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2.  Formar professores e equipes gestoras para a atuação frente aos pro-
blemas de convivência escolar. Para isso:
a)  Discutir sobre as crescentes manifestações de violência e ou-

tras formas de problemas de convivência presentes na institui-
ção escolar;

b) Refletir sobre a importância do clima escolar para o favoreci-
mento da formação de pessoas responsáveis e conscientes de 
seu papel;

c)  Analisar os procedimentos de resolução de conflitos emprega-
dos na escola, assim como suas consequências na formação so-
ciomoral de adolescentes;

d) Conhecer procedimentos para trabalhar os conflitos interpesso-
ais na escola, visando o desenvolvimento da autonomia moral;

e)  Compreender as causas de bullying, bem como a caracterização 
dos personagens envolvidos e sua manifestação na escola;

f )  Conhecer e refletir sobre as possibilidades de intervenções co-
tidianas que permitem a tomada de consciência e o reconheci-
mento e manifestação de sentimentos por parte dos alunos;

g) Favorecer a construção de relações mais éticas, em que os alu-
nos possam encontrar espaços de participação democrática e 
possibilidades de expressão de seus sentimentos, bem como 
exercitar formas de linguagem que reconheçam sentimentos e 
que possibilitem a tomada de decisões.

3.  Implementar nas unidades escolares ações de combate e prevenção 
ao bullying escolar, com base em práticas de protagonismo juvenil 
– As Equipes de Ajuda;

4.  Organizar um plano de ações antibullying na unidade escolar de 
maneira a favorecer práticas de protagonismo juvenil e de parti-
cipação coletiva de professores, alunos e gestores que permitam, 
principalmente aos adolescentes, a participação efetiva na supera-
ção do problema como agentes de intervenção.
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Todavia, os objetivos mudaram em função de uma urgência maior 
que o mundo viveu em 2020: o início de uma pandemia por Covid-19. 
Como retrataremos adiante, durante o ano de 2020, as ações do programa 
sofreram adaptações, preservando contudo sua rota inicial. Veremos no 
Capítulo 3 que, para além dos problemas trazidos pela Covid-19, várias 
foram as dificuldades encontradas naquele momento para a continuidade 
do projeto. Porém, foi a partir de 2021 que, ainda no contexto pandêmico, 
tornamo-nos conscientes de que já não fazia mais sentido a forma pela qual 
o projeto havia sido pensado. Foi então que nos propusemos a iniciar uma 
nova rota.

2.2 Recalculando a rota: As mudanças a partir do 
contexto pandêmico

Durante os meses de janeiro a março de 2021, quando o Brasil ainda 
vivia sua maior crise e a educação no país sentia o peso de um problema 
futuro incalculável, colocamo-nos à disposição dos gestores e professores 
para acompanhar o processo do retorno às aulas presenciais, do acolhi-
mento de estudantes e escuta das angústias de docentes e membros das 
equipes gestoras.

Nesse período também seguimos nos reunindo com as gestoras e ges-
tores regionais que compartilhavam suas angústias vividas em um país 
cuja educação nunca foi prioridade e que, com a pandemia, suas fragi-
lidades foram expostas. Suas preocupações iam desde questões básicas 
– como a organização das escolas para atender a necessidade de servir 
a merenda e entregar cestas básicas às famílias de estudantes carentes e, 
portanto, sem qualquer possibilidade de acesso às aulas –, passando pelas 
dificuldades e atropelos com a preparação das aulas remotas no centro 
de mídias, até a busca –ativa – desmesurada das alunas e alunos que 
deixaram as escolas. Somaram-se a isso: a greve sanitária da Apeoesp, em 
um momento em que docentes e gestores eram convocados a voltar para 
a escola, mesmo não tendo sido sistematicamente vacinados contra a 
Covid-19; a falta de computadores e de outros dispositivos tecnológicos 
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necessários para as atividades remotas; e as mudanças constantes de cada 
uma das escolas polo.

Exemplo disso foi a desistência de um dos polos de participar das reu-
niões de seguimento do projeto: a DRE da Capital de São Paulo (Suza-
no). Percebeu-se que, com a mudança de membros da equipe gestora das 
escolas e diante da complexidade das demandas do contexto pandêmico, 
o trabalho enfraqueceu-se e a diretoria informou que não continuaria fa-
zendo parte do projeto. A Escola Estadual Professor Edir do Couto Rosa, 
que antes era considerada polo, continuou participando das atividades do 
projeto como convidada da Diretoria Leste 3. Sendo assim, as atividades 
seguiram com os dois outros polos e suas respectivas DREs.

Diante dos novos desafios, concluímos que não fazia mais sentido a 
continuidade dos trabalhos em seminários frente a um cenário que se mos-
trava cada vez mais difícil, dada a quantidade de lives, programas e reuniões 
que convocavam as equipes docentes e gestoras das escolas e diretorias de 
ensino. Assistimos a uma desenfreada justaposição de projetos, temas e 
práticas, todas indicadas como “tarefas” a serem cumpridas pelos docen-
tes em suas unidades. Vimos profissionais cansados, estafados. Ao mesmo 
tempo, já não fazia sentido implementar Equipes de Ajuda sem as alunas e 
alunos, que não se encontravam nem mesmo remotamente. Não fazia mais 
sentido também a implementação de assembleias e espaços de diálogos 
entre estudantes e docentes com todas essas dificuldades emergentes.

Era preciso um novo diagnóstico dos problemas enfrentados para que 
fossem propostas alternativas de trabalho com a convivência na escola, já 
praticamente inexistente do ponto de vista do que acreditávamos ser o “nor-
mal”. Era preciso pensar em outras dimensões do clima relacional ou da 
convivência escolar, agora presentes no cotidiano das “escolas sem paredes”.

Em meio às discussões acerca da realidade das escolas e dos dados cres-
centes sobre sofrimento emocional e problemas de convivência diferentes 
dos que eram mais recorrentes quando a escola era 100% presencial, torna-
va-se iminente a necessidade de um novo diagnóstico: os problemas de so-
frimento emocional, as cyberagressões e as violências sofridas por crianças 
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e adolescentes seriam, a partir de então, pontos importantes a serem traba-
lhados. Por certo, na visão dos gestores com quem nos reuníamos periodi-
camente, essas eram exatamente as maiores dificuldades que as professoras 
e professores temiam enfrentar. O novo planejamento para as ações do 
projeto em questão, previa assim, um “diagnóstico da convivência escolar 
em tempos pandêmicos e de isolamento social”, que nos daria, por sua vez, 
a direção a seguir em relação às maiores preocupações e necessidades de 
formação para os docentes e gestores que atuavam nessa realidade. Foi o 
que nos propusemos a fazer.

Os itens do questionário envolviam questões sobre sofrimento emo-
cional e cyberconvivência, tendo sido aplicado para as alunas e alunos 
dos anos finais do ensino fundamental, como previa o projeto. Contudo, 
não poderíamos permanecer alheios a um pedido dos gestores, e mesmo 
dos docentes que chegavam até nós: o atendimento aos alunos e docentes 
dos anos iniciais do ensino fundamental. Isso porque, ainda que a grande 
maioria das escolas paulistas atendam aos anos finais e ao ensino médio, 
algumas escolas ainda permaneciam com os anos iniciais. Assim, em aco-
lhimento a essa demanda, também foi construído um instrumento que 
evidenciaria o que também já encontramos na literatura atual: os proble-
mas de sofrimento emocional entre crianças. Os instrumentos estão dis-
poníveis nos documentos em anexo e detalharemos mais adiante como 
foram construídos.

Além da resolução importante de realizar um diagnóstico do clima re-
lacional no contexto pandêmico, a partir de abril de 2021, com a falta 
de respostas em relação ao retorno das atividades presenciais; com as de-
mandas relacionadas ao sofrimento e à violência doméstica contra crian-
ças e adolescentes; e a iminência do término do projeto, outras medidas 
foram tomadas.

Reuniões foram organizadas com os gestores regionais a fim de recal-
cular a rota das próximas atividades e as propostas foram enviadas para o 
comitê gestor do edital, em 27 de abril de 2021, juntamente com a revi-
são orçamentária.
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2.3 Um novo problema de pesquisa e os novos 
objetivos

Conforme descrito anteriormente, concomitantemente ao planeja-
mento do diagnóstico do clima relacional, algumas questões começaram a 
se agravar devido ao contexto pandêmico e trouxeram outras prioridades 
para o projeto.

Assim, as perguntas de pesquisa também foram alteradas, passando a 
ser: quais os principais problemas que afetam a qualidade da convivência 
dos alunos e alunas no contexto pandêmico? Diante da complexidade do 
extenso período de afastamento do contexto presencial da escola, quais 
devem ser as prioridades do trabalho proposto por professores e professoras 
em suas aulas e outros espaços da escola, ainda que virtuais, com relação à 
promoção da convivência ética?

Com base nessas questões, novos objetivos foram propostos:
1. Organizar espaços de formação de gestores e docentes para que, in-

corporando as novas dimensões da convivência e seus novos pro-
blemas, tenham condições de conhecer os passos para a construção 
de um programa de convivência, à luz dos pressupostos teóricos da 
epistemologia genética piagetiana e dos estudos da psicologia moral 
que dela advém;

2. Organizar ações e materiais de apoio para que gestores e docentes 
promovam oportunidades do desenvolvimento da empatia e da 
pró-sociabilidade entre os estudantes, almejando uma convivência 
saudável e ética em espaços agora também virtuais;

3. Levantar dados descritivos sobre a percepção dos atuais problemas 
de convivência e sofrimento emocional vivenciados pelos estudan-
tes das escolas envolvidas no projeto;

4. Promover a integração da escola com os demais órgãos integrantes 
da rede protetiva, visando potencializar as ações de prevenção e 
de intervenção aos problemas que afetam a convivência e a saúde 
emocional de crianças e adolescentes;
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5. Orientar a implementação de espaços e caminhos para a mediação 
de conflitos, com os diferentes procedimentos de intervenção e pre-
venção aos problemas de convivência, em especial, aos problemas 
manifestados quanto ao sofrimento emocional dos estudantes.

Para atingir esses objetivos, o projeto passou a ser organizado em qua-
tro eixos de ações. Na verdade, com adequações, veremos que esses quatro 
grupos de ações foram diretamente relacionados com as quatro bases do 
programa de convivência que desejávamos implementar, contudo, com as 
implicações e necessidades atualizadas no momento pandêmico em que 
vivíamos. A figura a seguir resume tais ações.

Figura 1: Novos eixos de ações do projeto de pesquisa em 2021.
 

Fonte: Gepem/Unesp.
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2.4 O diagnóstico da convivência na pandemia

Quando iniciamos o projeto em 2019, o instrumento utilizado por nós 
para o primeiro diagnóstico do clima e da convivência escolar na rede de 
São Paulo era formado por três dimensões do clima escolar7, que se refe-
riam, especificamente, às relações interpessoais. Esse instrumento serviria, 
assim, para o diagnóstico do clima relacional, utilizado como um pré-teste 
antes do início da pesquisa e, principalmente, como a base para que cada 
unidade escolar pudesse, com base nele, produzir seu plano de ações para 
a melhoria da convivência na escola.

Uma de nossas intenções no decorrer do projeto era a construção de 
um questionário que nos serviria – para além da avaliação do clima rela-
cional, da cultura e da convivência na escola, ou seja, dos procedimentos e 
mecanismos presentes na instituição escolar – para que o bem-estar estives-
se presente. Estávamos interessados nos diferentes questionários revisados 
com fundamento em uma extensa revisão bibliográfica, a qual apresentava 
os constructos mais atuais quanto à cultura da instituição e suas ações rela-
cionadas à promoção da convivência.

A revisão bibliográfica para a elaboração dos itens do questionário que seria 
proposto a partir de 2020, com as dimensões já presentes no primeiro diagnós-
tico do clima relacional realizado em 2019 somadas às novas dimensões a se-
rem incorporadas, foi realizada durante os anos de 2019 e 2020 por membros 
do Gepem – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral e publicada 
com base na dissertação de mestrado da Profa. Letícia Lavorini Missori (2021), 
intitulada A convivência como promotora moral: construção de instrumentos de 
avaliação em escolas de ensino médio e apresentada8 na Faculdade de Educação 
da Unicamp, sob orientação da Profa. Dra. Telma Pileggi Vinha.

7  Instrumento construído pelo Gepem e disponível em: https://www.fe.unicamp.br/
noticias/manual-de-orientacao-para-a-aplicacao-dos-questionarios-que-avaliam-o-
-clima-escolar. Acesso em: 02 mar. 2022.

8  Link de acesso à dissertação disponível em::http://www.repositorio.unicamp.br/
acervo/detalhe/1164704?guid=1639511792064&returnUrl=%2fresultado%2flis
tar%3fguid%3d1639511792064%26quantidadePaginas%3d1%26codigoRegis-
tro%3d1164704%231164704&i=1. Acesso em: 02 mar. 2022.
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Contudo, em meio à tal construção, à medida em que foi aumentando a 
necessidade de se pensar as demandas dos tempos pandêmicos, não fazia sen-
tido, neste momento, avaliar as dimensões presentes no questionário cons-
truído anteriormente pelo grupo. Assim, o novo instrumento foi elaborado 
de acordo com a revisão já realizada anteriormente e com os instrumentos e 
materiais desenhados em função de outras investigações conduzidas nos pro-
gramas de pós-graduação em que participamos e de trabalhos já organizados.

O questionário para avaliar o clima relacional e a convivência em 
tempos de pandemia foi elaborado de modo a contemplar três importan-
tes dimensões:

• Dimensão 1 – Cyberagressão: itens que envolvem as autopercep-
ções dos alunos e alunas quanto a seus relacionamentos e compor-
tamento em ambientes virtuais;

• Dimensão 2 – Cyberempatia e pró-socialidade virtual: itens que 
envolvem sentimentos e comportamentos autopercebidos pelos 
alunos e alunas em situações de cyberagressão.

• Dimensão 3 – Sofrimento emocional: itens que envolvem os pro-
blemas de sofrimentos emocionais e os comportamentos de risco 
autopercebidos por estudantes (automutilações, pensamentos sui-
cidas, sinais de depressão, medos e ansiedades).

O primeiro material analisado para tal construção foi elaborado no iní-
cio de 2020 por membros do Gepem e tem como título Autoeficácia para 
a convivência na internet. Faz parte de um conjunto de três protocolos, 
sendo os outros dois intitulados Protocolo de acolhida e Protocolo – Plano de 
Ajuda, preparados para apoiar as escolas públicas e particulares do Brasil 
no enfrentamento dos problemas causados pela pandemia de Covid-19.

Para a elaboração dos itens da dimensão da cyberconvivência também 
construímos, e/ou adaptamos, questões que fazem parte do instrumento 
presente na tese de doutorado intitulada Adolescentes e interações online: 
uma proposta de intervenção educativa visando a convivência ética virtual 
(BOZZA, 2021), apresentada9 ao Programa de Pós-Graduação da Facul-

9  Link para acesso à tese disponível em::http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/CAMP_
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dade de Educação da Unicamp, de autoria da pesquisadora Profa. Thais 
Bozza, sob orientação da Profa. Dra. Telma Pileggi Vinha.

Para além do instrumento supracitado, outros dois também foram es-
tudados a fim de darem subsídios para a elaboração do questionário: o 
primeiro é a Escala de Empatia Multidimensional que, apresentada nos 
estudos de Richaud, Lemos e Oros (2013) e composta por 17 itens com 
quatro pontos de resposta (sempre, muitas vezes, raramente, nunca), tem 
o objetivo de analisar quatro fatores, sendo eles, regulação emocional, res-
posta afetiva, tomada de perspectiva e autoconsciência. O segundo instru-
mento é a Escala Multidimensional de Pró-socialidade (LEMOS, 2015). 
No Capítulo 5, no qual serão apresentados os resultados das investigações, 
retomaremos as explicações sobre a escolha das escalas de empatia e de 
pró-socialidade para compor esse questionário.

Com relação aos problemas de sofrimento emocional, o levantamento 
bibliográfico foi feito, como já apresentamos, com fundamento nos mate-
riais relacionados na investigação de Missori (2021) e na revisão a bases de 
dados nacionais (Banco de Teses da CAPES) e internacionais.

Os instrumentos completos, acompanhados dos Termos de Assentimento 
Livre Esclarecido (TALE para estudantes) e dos Termos de Consentimento Li-
vre Esclarecidos (TCLE para pais, mães ou responsáveis), estão disponíveis no 
Anexo 1 (Questionário para os anos finais – clima relacional) deste relatório, 
bem como o detalhamento sobre esses questionários e os principais resultados 
encontrados serão apresentados no Capítulo 5 do presente documento.

Como dissemos, visando atender à demanda também das escolas que 
incluem os anos iniciais do ensino fundamental, foi construído um instru-
mento destinado às crianças contendo duas dimensões:

• Dimensão 1 – o sentimento de empatia – itens que apresentam situações 
em que as alunas e alunos se autopercebem mais ou menos empáticos.

• Dimensão 2 – o sentimento emocional – itens que apresentam si-
tuações em que sentimentos e comportamentos de risco são auto-
percebidos pelas alunas e alunos.

bdd2e03203a311b394316086b007f01f. Acesso em: 02 mar. 2022.
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Da mesma forma, os instrumentos completos, acompanhados dos 
Termos de Assentimento Livre Esclarecido (TALE para estudantes) e dos 
Termos de Consentimento Livre Esclarecidos (TCLE para pais, mães ou 
responsáveis), estão disponíveis no Anexo 2 (Questionário para os anos 
iniciais – clima relacional) deste relatório, sendo retomados com suas de-
vidas explicações no Capítulo 5, quando apresentaremos os resultados 
das investigações.

2.5 Formação docente: ciclos formativos

Com a nova rota, os seminários que previam a replicação dos traba-
lhos em escalas já não mais cumpririam essa função. Como vimos, nem 
as temáticas e práticas com alunas e alunos em aulas presenciais eram pos-
síveis naquele momento. Assim, a expectativa do diagnóstico era de que 
sua aplicação trouxesse dados relacionados à convivência, que apontassem 
a necessidade de um trabalho com as demandas mais urgentes destacadas 
durante o período de isolamento social e de pandemia.

Contudo, sabemos o quão custosa é a organização para a realização de 
uma pesquisa de campo. Por mais esforços que tenham prestado os gestores 
regionais, toda a estrutura de apresentação da proposta, envolvimento das 
unidades, envio das autorizações, previsão da aplicação, acompanhamento, 
de modo que os dados chegassem às nossas mãos para serem tabulados, 
analisados, descritos e apresentados à rede, não haveria tempo hábil para 
as ações que os resultados demandam. Isso pressupunha que a estrutura da 
formação docente, cuja proposta era fundamentar e instrumentalizar pro-
fessoras, professores e membros da equipe gestora para sua atuação frente 
às questões emergenciais enfrentadas, preparando-os/as para uma futura 
construção progressiva de seus planos de convivência nas escolas, não po-
deria esperar esse tempo dos resultados.

Assim, a estrutura da formação docente foi baseada em dados de lite-
ratura que convergem com os itens por nós preparados. O detalhamento 
dessa ação encontra-se descrito no Capítulo 3 deste relatório.
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2.6 Rede de proteção: ciclos formativos e diagnósticos 
dos encaminhamentos

O trabalho da escola em parceria com a rede protetiva sempre foi uma 
necessidade, além de estar previsto no Art. 70 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, devido à importância da articulação entre os órgãos que aten-
dem a infância e a juventude em nosso país. Casos de violência, pobreza, 
negligência, falta de acesso a políticas públicas e problemas de sofrimen-
to emocional sempre interferiram no cotidiano da instituição escolar e, 
por essa razão, a proposta original deste projeto já incorporava tal deman-
da. Porém, com a pandemia de Covid-19, tais problemas se intensifica-
ram, tornando urgentes as ações articuladas da sociedade como um todo 
(LAHR; TOGNETTA, 2021).

Com o objetivo de fortalecer essas relações e viabilizar um contato 
maior entre a escola e os demais serviços da rede de proteção, foi proposto 
um curso com 3 encontros para refletirmos sobre os problemas de con-
vivência na escola, o uso de uma linguagem construtiva e os papéis dos 
diferentes atores da rede. Antes da pandemia, já sabíamos da importância 
da articulação entre a escola e a rede de proteção em que ela está inserida. 
No contexto pandêmico, retomar e reiterar a necessidade dessa articulação 
era uma condição diante de tantos problemas vivenciados por crianças e 
adolescentes em suas famílias. Assim, foi utilizado um questionário com 
o intuito de analisarmos a percepção da rede e dos profissionais da esco-
la sobre os encaminhamentos aos problemas de convivência e as relações 
instituídas entre os diferentes órgãos e serviços. Esse instrumento é parte 
da pesquisa de mestrado intitulada Territórios vulneráveis: os problemas de 
convivência na escola e a rede de proteção, da Psicóloga Talita Bueno Salati 
Lahr, que será defendida em março de 2022. No Capítulo 3, apresentare-
mos detalhadamente as ações da formação sobre o tema, e no Capítulo 5, 
apresentaremos os resultados encontrados na pesquisa.
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2.7 Produção de material de apoio: de jovens para 
jovens

Diante do isolamento social e das dificuldades geradas pela pandemia 
de Covid-19 em relação à aplicação deste projeto e ao contato com as 
escolas paulistas, mais distante ficou a possibilidade de atuação junto aos 
alunos e alunas. Os resultados das investigações sobre as questões de con-
vivência durante o afastamento social poderiam sinalizar aos educadores 
quais as questões mais urgentes vivenciadas pelo corpo discente. Contudo, 
como mencionamos anteriormente, não seria possível aguardar até que os 
resultados chegassem às escolas; portanto, partindo de dados da literatura 
atual, passamos a planejar estratégias para que o tema da convivência e do 
protagonismo juvenil chegasse até os estudantes.

A primeira delas foi o desenvolvimento de um material para que alunas 
e alunos pudessem receber e desenvolver atividades voltadas à formação da 
personalidade ética, tema do I Seminário Formativo. Para tal, foi construí-
do o Mapa de mim10, um caderno com atividades que favorecem o autoco-
nhecimento, a elaboração da linguagem construtiva e a vivência de valores 
morais. Esse material será melhor descrito no Capítulo 7.

O segundo material desenvolvido para estudantes foi o livreto O que cabe 
em um abraço? De jovem para jovem11, escrito e pensado por alunas e alunos 
de diferentes Equipes de Ajuda, de diferentes regiões do país, sob a orientação 
de membros do Gepem, além de docentes que atuam como tutoras e tutores.

Em 2022 contávamos com 18 escolas com o SAI implementado e com 
ações constantes de ajuda que seguiram acontecendo, inclusive no período 
de isolamento social12. Na figura a seguir, apresenta-se a evolução dos tra-
balhos do grupo na implantação desse tipo de SAI no Brasil.

10 Sequências pedagógicas para estudantes e docentes disponíveis em: https://www.
editoraadonis.com.br/livros/292/ebook-gratuito-coragem-moleque. Acesso em: 02 
mar. 2022.

11 Livreto disponível em: https://www.editoraadonis.com.br/index.php/livros/322/o-
-que-cabe-em-um-abraco-de-jovem-para-jovem. Acesso em: 02 mar. 2022.

12 Mais informações encontram-se disponíveis em: www.somoscontraobullying.com.br. 
Acesso em: 02 mar. 2022.
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Figura 2: Fases do trabalho de implantação dos SAIs no Brasil.

Fonte: Gepem/Unesp.

Um dos objetivos do projeto original – na verdade, o principal – era 
levar o modelo de Equipes de Ajuda às escolas públicas para que essa ação 
pudesse se consolidar e se transformar em uma política pública. Isso por-
que, infelizmente, em experiências anteriores, ações de protagonismo não 
se sustentaram devido à falta de incentivo por parte de mantenedoras, a 
políticas partidárias ou à alta rotatividade de equipes docentes e gestoras 
nas escolas. Exemplo disso é que foram desenvolvidas ações no município 
de Paulínia/SP, no ano de 2015 e 2016, e em Sumaré/SP, no ano de 2019 
e 2020. Contudo, em Paulínia, os fatos confirmaram os resultados de dife-
rentes investigações que mostram que, infelizmente, em nosso país, as polí-
ticas partidárias se impõem, tornando insustentáveis os trabalhos iniciados 
em gestões anteriores quando sucessores no poder são de outro partido.

Em Sumaré, a pandemia, bem como a desmotivação estrutural de do-
centes e membros das equipes gestoras das escolas dos anos finais do en-
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sino fundamental – manifestadas nas constantes mudanças de professoras 
e professores e na ausência de gestores em final de carreira – dificultaram 
a continuidade do trabalho. A complicação em se escolher um tutor res-
ponsável pelas alunas e alunos e as reclamações em relação à quantidade 
de projetos exigidos pela Secretaria Municipal também contribuíram para 
minar as ações e o trabalho com os estudantes. Tais situações evidenciam 
que um projeto só é prioridade em uma rede pública quando se torna, de 
fato, uma política pública.

Assim, com base no desejo de que os materiais chegassem até as alu-
nas e alunos, e em dados da literatura que nos mostram que a forma mais 
eficaz de combate ao bullying é a ação dos pares, optou-se pela construção 
desse material pelas mãos dos próprios integrantes das Equipes de Ajuda já 
implementadas, cuja rede, formada também a partir deste atual projeto, é 
fortalecida em constantes encontros de acompanhamento dos tutores que 
atuam nas escolas e seus alunos e alunas. Foi então proposto às instituições 
escolares envolvidas a preparação de atividades fundamentadas nos gran-
des eixos da investigação sobre a convivência na pandemia – o sofrimento 
emocional e os problemas de cyberconvivência.

Em encontros com as tutoras e tutores, e com o acompanhamento 
de formadores do Gepem durante os meses de maio a agosto de 2021, os 
alunos e alunas reuniram-se, organizando e sistematizando propostas que 
deram origem ao Livreto O que cabe em um abraço? De jovem para jovem, 
publicado pela Editora Adonis, com financiamento do atual projeto.

O material foi entregue de forma impressa a mais de 27 mil e quinhen-
tos estudantes da rede estadual de São Paulo, pertencentes às diretorias 
envolvidas neste projeto, uma vez que muitos não têm conexão remota dis-
ponível e, portanto, não teriam acesso ao trabalho realizado. Mais detalhes 
sobre o livreto e a construção de todo o material encontram-se descritos no 
Capítulo 7 deste relatório.



Capítulo III -  Ações, desafios e aprendizados |   55

CAPÍTULO III

 AÇÕES, DESAFIOS E 
APRENDIZADOS

Eu sou o (...), e na verdade eu tenho muitos sentimentos, algumas vezes 
tem coisas que dói no meu sentimento e outras não dói, isso também mexe 
com meu coração e sentimentos é uma coisa muito especial pra mim (...)

(aluno/aluna participante de uma das investigações)
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Coincidentemente, o anúncio dos vencedores deste edital deu-se no 
momento subsequente à tragédia de Suzano13.

Assim, antes de darmos início às primeiras ações do projeto, fomos 
chamados a contribuir com o planejamento e a execução de propostas que 
possibilitaram a acolhida aos docentes, à equipe gestora, aos funcionários 
e estudantes impactados com o massacre. Além disso, durante os meses 
de março a maio de 2019, as e os pesquisadores do Gepem prestaram as-
sessoria à Seduc-SP, organizando protocolos de acolhida às demais alunas, 
alunos e profissionais da rede que, sensibilizados com os fatos, pediam 
ajuda sobre as formas pelas quais poderiam abordar o acontecimento em 
sua comunidade escolar14.

O massacre de Suzano era lembrado a todo momento, desde a entrada 
no gabinete do secretário de Educação, no qual se conservava a porta da 
escola cravejada de balas, como mostra a imagem a seguir.

13 Massacre ocorrido em 13 de março de 2019, na Escola Estadual Professor Raul Brasil, 
localizada em Suzano/SP.

14 O protocolo de intervenção após casos de violência dura em contextos escolares foi 
enviado para todas as escolas da rede estadual e disponibilizado para todas as de-
mais escolas brasileiras. Está disponível no site organizado pelo Gepem/Unesp, na 
aba “Espaço da Escola”. Disponível em: https://somoscontraobullying2.files.wor-
dpress.com/2020/07/protocolo-pocc81svenccca7acc83o-a-accca7occ83es-de-vio-
lecc82ncia-dura-nas-escolas.pdf. Acesso em: 02 mar. 2022.
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Imagem 1: Porta da Escola Estadual Professor Raul Brasil de Suzano, 
marcada pelo ataque violento.

 
Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

Durante o mesmo período, membros do Gepem também atuaram di-
retamente com estudantes e docentes da escola Raul Brasil, em Suzano. Foi 
nesse momento inicial do presente projeto que foram incluídas reuniões 
de planejamento e conhecimento das escolas que fariam parte dos polos.
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Assim, a convite do então secretário executivo, as ações desenvolvidas no 
projeto foram, inicialmente, conjugadas aos trabalhos de cooperação entre o 
Gepem e o Conviva SP, o antigo Spec, que, com a assessoria de pesquisadores 
do Gepem, transformou-se no Programa de Convivência e Proteção escolar, 
lançado em outubro de 2019, cuja proposta era possibilitar, com base no 
projeto deste edital, a multiplicação das ações para toda a rede de escolas pú-
blicas paulistas, no prazo de 4 anos, em duas “ondas de trabalho”, atendendo 
a 45 diretorias nos dois primeiros anos e 46 nos dois últimos anos.

Entre as ações previstas no programa, além da reestruturação da coor-
denadoria que cuida das questões de convivência nas Escolas de São Paulo 
(Spec), estaria a implementação dessa temática com lugar garantido nas 
escolas paulistas para o trabalho com a convivência. Naquele momento, 
o convênio entre a Secretaria da Educação do Estado e a Unesp encon-
trava-se em andamento. De abril a outubro de 2019, pesquisadoras e pes-
quisadores do Gepem encaminharam o projeto norteador da construção 
do programa, que seria uma das ações previstas no Conviva SP, conforme 
descrito no Plano Estratégico 2019-2022 da Seduc-SP, p. 3515. Essas ações 
iniciais faziam parte do desenho construído com o objetivo de viabilizar a 
replicação em escala de procedimentos de formação docente e organização 
de planos de convivência nas escolas paulistas. Nesse modelo16 todos os 
estudos e procedimentos foram organizados sob quatro bases:

• 1ª Base – Formação de equipe gestora e docente visando ao es-
tudo teórico que fundamenta as práticas pedagógicas que favore-
cem a construção da autonomia moral ou a personalidade ética 
de estudantes;

• 2ª Base – Formação de equipe gestora, docente e de membros da 
comunidade escolar, em especial os serviços da rede de proteção 
para organização de câmaras de mediação de conflitos nas escolas;

15 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1y_11kKteMG7mfQw7pxBIT-
CKNuXyktqJh/view?usp=sharing. Acesso em: 10 jan. 2022.

16 Tomado aqui em um em um sentido de projeto piloto, ou protótipo, e não de um mo-
delo rígido a ser imitado sem a possibilidade de coparticipação dos atores das escolas.
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• 3ª Base – Formação de docentes que atuariam na equipe de tutoria 
de convivência, liderando as alunas e alunos para a prática do pro-
tagonismo discente e a implementação das Equipes de Ajuda;

• 4ª Base – Implementação e gestão sistemática de espaços de parti-
cipação democrática de estudantes na escola, especialmente as as-
sembleias de classe.

Figura 3: As 4 bases do programa

Fonte: Gepem/Unesp.

Os passos a serem seguidos em cada uma dessas bases seriam seme-
lhantes nas três escolas polo e todos os procedimentos formativos seriam 
realizados com a atuação direta do Gepem. Portanto, para alcançar as 
demais escolas das diretorias envolvidas no projeto, foram organizados 
seminários formativos para atender diretamente as e os Professores Co-
ordenadores do Núcleo Pedagógico (PCNPs), supervisores de ensino 
(SEs), vice-diretores e Professores Mediadores Escolares e Comunitários 
(PMECs), os quais passaram a ser chamados pela Seduc-SP, no perío-
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do de produção deste relatório, de POCs – Professores Orientadores 
de Convivência.

Na sequência, vice-diretoras(es) iriam replicar a formação com o grupo 
docente de suas respectivas escolas nas Aulas de Trabalho Pedagógico Co-
letivo (ATPCs), e após cada ciclo de estudos, as professoras e professores 
desenvolveriam atividades elaboradas coletivamente com base em ações 
sugeridas pelo Gepem junto aos estudantes.

Figura 4: Desenho que resume o processo de replicação.

Fonte: Gepem/Unesp.
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3.1 Primeiras ações de organização da implementação 
junto à Secretaria de Educação

3.1.1 Reuniões com a Efape, CGEB, Spec e demais órgãos da 
Seduc-SP (Planejamento inicial):

Planejadas as ações conjuntas entre o projeto em questão e o acordo de 
cooperação empreendido com membros do Gepem/Unesp junto ao Spec 
(que mais tarde se tornou oficialmente Conviva), no mês de julho de 2019 
foi realizada a primeira reunião formal entre membros da Seduc-SP e do 
Gepem, a fim de organizar as primeiras ações do projeto, estabelecendo 
quais diretorias participariam do processo de replicação. A ata dessa reu-
nião encontra-se anexada no drive de prestação de contas do projeto17.

Uma das primeiras demandas necessárias para tornar esse projeto ins-
titucional foi resultado desse encontro: era preciso um alinhamento entre 
os diferentes organismos da Secretaria da Educação. Havia três grandes 
objetivos a cumprir:

Iniciar o processo de formação com os setores da Seduc-SP que acom-
panhariam o projeto;

• Introduzir os conceitos básicos que fundamentam a formação de 
personalidades éticas e do desenvolvimento moral de estudantes;

• Apresentar a proposta de construção do Programa de Melhoria 
da Convivência com base no diagnóstico do clima relacional 
das escolas.

Os três grandes objetivos garantiriam, ao menos em tese, o fortale-
cimento e o alinhamento teórico entre membros da equipe gestora que 
estava à frente da Secretaria da Educação nas diferentes coordenadorias. 
Garantiriam também um trabalho unificado, organizado de forma a equa-
cionar as diferentes ações que chegariam até as escolas, não como projetos 
justapostos, mas alinhados em uma mesma direção.

17 As reuniões que envolvem decisões do grupo e dos participantes da Seduc-SP estão 
anexadas ao drive de prestação de contas, mas não ao drive disponibilizado neste re-
latório. 
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Assim, em setembro de 2019 foi realizada uma formação inicial de 8h 
com os membros que compunham a gestão dos diferentes organismos da 
Seduc-SP, contando inclusive com a participação do então secretário exe-
cutivo, Sr. Haroldo Correa Rocha. O relatório dessa ação compõe o Anexo 
3 (Relatório da formação inicial para Seduc-SP).

Imagem 2: Registro do encontro de formação  
com os órgãos que compõem a Seduc-SP/SP.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

No dia 1 de outubro de 2019 foi realizado o lançamento do Programa 
de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar – Conviva SP, da Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo, em resolução assinada pelo então 
secretário executivo, Sr. Haroldo Corrêa Rocha18.

18 Reportagens e veiculação na mídia sobre o lançamento do programa. Disponíveis em: 
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Imagem 3 – Equipe Gepem no lançamento do Programa Conviva SP no 
Palácio dos Bandeirantes.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/35170/unesp-integra-projeto-para-melhorar-
-convivencia-em-escolas-de-sp/ – Assessoria de Imprensa Unesp ; https://www.insta-
gram.com/tv/B3GBG6MBzez/?igshid=i47l8e6l04cl – Haroldo Rocha; https://www.
youtube.com/watch?v=xcgc8aUgVFs&feature=youtu.be – Luciene Tognetta; https://
www.youtube.com/watch?v=CKdJhZ0Aue8&feature=youtu.be – Fernanda Issa. Aces-
so em: 02 mar. 2022.
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Imagem 4: Participação do governador do Estado no lançamento do 
Programa Conviva SP.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

Figura 5 (ao lado): 
 Notícia do lançamento do Conviva SP, com palestra da Profa. Dra. 

Luciene Tognetta na programação
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Fonte: Secretaria da Educação – Governo do Estado de São Paulo.19

19Disponível em: http://escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabi-
d=3008&EntryId=4632. Acesso em: 02 mar. 2022.



Capítulo III -  Ações, desafios e aprendizados66   |  

3.1.2 Preparação dos registros de acompanhamento (MMCE) – 
reuniões entre o Gepem e a equipe da Seduc-SP.

Nos meses de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020 foram realizadas 
quatro reuniões com o objetivo de construir o Método de Melhoria da 
Convivência Escolar (MMCE), uma proposta solicitada pelo então secre-
tário executivo. Para tanto, em vários momentos anteriores e consecutivos, 
as pesquisadoras e pesquisadores se reuniram para entender o modelo já 
existente, com ênfase na melhoria do rendimento acadêmico em toda a 
rede estadual (Método de Melhoria do Resultados – MMR), e discutir as 
diferenças necessárias para o que se pretendia – um modelo de avaliação da 
convivência escolar e das ações que seriam desenvolvidas após a formação 
de equipes gestoras, docentes e profissionais das DREs.

Sabíamos das críticas ao trabalho já em curso e o quanto a rigidez de 
sua aplicação e a utilização de dados quantitativos dificultaria uma análise 
apropriada da temática da convivência. Na metodologia já utilizada pela 
rede para o MMR, os profissionais buscam nos indicadores do Saresp e 
no fluxo das suas escolas as causas-raízes dos problemas e, com base em 
um brainstorming coletivo, constroem um plano de ação para enfrentar as 
causas geradoras dos problemas.

Fundamentados em inúmeras discussões e revisões de literatura desen-
volvemos um instrumento inspirado em rubricas de avaliação – que condi-
zem mais com uma avaliação processual e formativa –, incluindo questio-
namentos sobre o que já era realizado ou percebido nas escolas acerca das 
relações interpessoais. Tomando por base os resultados dessa avaliação, cada 
unidade escolar deveria construir o seu Plano de Melhoria da Convivência.

Entretanto, como no acordo de cooperação não se previa o acompa-
nhamento para todas as escolas paulistas nestes dois primeiros anos de 
implementação, foram desenvolvidos dois documentos para orientação da 
construção do plano: um para as escolas com acompanhamento do Ge-
pem20 e outro para as escolas sem acompanhamento do grupo.

20 Chamamos de “escolas da primeira onda” o conjunto de escolas pertencentes aos três 
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Assim, encontram-se anexados a este relatório:
• Anexo 4 – Instrumento do tipo rubrica para autoavaliação;
• Anexo 5 – Documento norteador da construção do Plano de Me-

lhoria da Convivência para as escolas acompanhadas pelo Gepem;
• Anexo 6 – Documento norteador da construção do Plano de 

Melhoria da Convivência para as escolas sem acompanhamento 
do Gepem.

A grande questão é que após as mudanças ocorridas no projeto ora 
descrito e o não seguimento do trabalho em parceria com o Conviva SP 
envolvendo todas as escolas do estado, não houve a continuidade do acom-
panhamento do grupo para a aplicação do método e das avaliações que 
seriam realizadas pela rede.

Além disso, com o “desmanche” do Conviva SP, no modo em que 
foi inaugurado, os atuais gestores não deram prosseguimento ao projeto 
com os planos de convivência a serem construídos progressivamente pelas 
escolas paulistas. Sabe-se que os caminhos tomados a partir de então con-
solidaram outras parcerias com fundações e universidades com projetos 
justapostos, o que tornou, mais uma vez, um desmonte para um investi-
mento promissor e, ao mesmo tempo, uma iniciativa não compreendida 
por docentes que passaram a ser “tarefeiros”, como bem demonstra a Profa. 
Dnda. Sandra Fodra em sua Tese de doutorado intitulada Convivência em 
escolas públicas estaduais de São Paulo: um estudo de caso sobre o Programa 
Conviva SP (FODRA, 2021), apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Escolar do Instituto de Psicologia da USP, sob orientação da 
Profa. Dra. Marilene Proença.

polos, em que as ações em escala estavam previstas para os dois primeiros anos de 
trabalho; e de “escola da segunda onda” as demais escolas que seriam envolvidas na 
sequência do acordo de cooperação estabelecido entre o Conviva SP e a Unesp. 
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3.1.3 Reuniões mensais de planejamento entre Seduc-SP e 
Gepem

Desde o início do projeto foram realizadas reuniões quinzenais e, por 
vezes, semanais de alinhamento e de planejamento do trabalho a ser de-
senvolvido. Ao todo foram realizadas 41 reuniões para alinhamento das 
propostas. As atas de todos os encontros encontram-se anexadas no drive 
de prestação de contas.

No decorrer dos 2 anos de trabalho foi necessário realizar alterações no 
percurso e no projeto original, tanto em decorrência da pandemia como 
da dificuldade em realizar parcerias e trabalhos conjuntos com a Seduc-SP, 
principalmente no início de 2020, quando se tornou evidente, ainda antes 
da pandemia, que a proposta do acordo de cooperação não seria bem-vin-
da por parte do gabinete desta Secretaria. As mudanças e as atividades re-
alizadas posteriormente encontram-se descritas adiante neste documento.

As mudanças de gestão do Conviva SP no decorrer do processo preju-
dicaram as ações que já estavam planejadas. Em diversos momentos, novas 
demandas eram solicitadas e surgia a necessidade de um replanejamento 
das atividades.

Tivemos muitas dificuldades em iniciar o projeto, principalmente de-
pois da pandemia. Em julho de 2020 foi apresentado à equipe do Conviva 
SP um cronograma de trabalho para 2021 em que não constavam as ativi-
dades de convivência nem o acordo de cooperação em andamento. O fato 
é que não fomos comunicados e nem soubemos, oficialmente, dos impe-
dimentos que não permitiram a efetivação desse acordo. Após a ausência 
de comunicação da Seduc-SP com o grupo de pesquisa e do esfacelamento 
total da equipe do Conviva SP, enviamos um ofício ao gabinete que nunca 
foi respondido.

Assim, por iniciativa do Gepem, foi organizada uma reunião virtual 
com gestoras e gestores regionais das 45 diretorias que participaram do I 
Seminário Formativo e que esperavam a continuidade do projeto, para ex-
plicar que não haveria mais o convênio do Gepem/Unesp com a Seduc-SP 
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e que as ações continuariam apenas com as três diretorias que faziam parte 
do projeto inicial apresentado neste edital de pesquisa.

Tudo isso para explicar que os rumos desta investigação, para além dos 
problemas do contexto pandêmico, foram modificados também em fun-
ção de outras questões relacionadas à gestão pública e a seu engajamento.

3.1.4 Apresentação do projeto e formação inicial de 182 
gestoras e gestores regionais sobre clima escolar, clima 
relacional e as Equipes de Ajuda (com a participação de 
estudantes).

No dia 11 de dezembro de 2019 foi realizada a formação inicial do 
projeto, envolvendo todas as DREs do Estado de São Paulo. Em um pri-
meiro momento foram apresentadas as urgências das escolas em relação ao 
tema da convivência e as quatro bases que fundamentariam o programa. 
Posteriormente, alunas e alunos das Equipes de Ajuda dos dois colégios 
pioneiros no Brasil apresentaram o trabalho desenvolvido.

Participaram da formação a totalidade de diretores regionais e de su-
pervisores das 91 Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo, contabili-
zando 275 pessoas. O relatório oficial do evento, com o respectivo crono-
grama, encontra-se no Anexo 7 deste relatório (Relatório da apresentação 
do projeto e formação sobre o clima).
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Imagem 5: Encontro com diretores regionais e supervisores das 91 
Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo, com a participação de 

representantes das Equipes de Ajuda do Brasil.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.
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3.1.5 Reuniões de preparação dos indicadores de avaliação: 
diagnóstico do clima relacional (implementação do diagnóstico 
em plataforma da Secretaria Escolar Digital).

Não se modifica uma realidade que não se conhece. Eis porque uma 
das grandes necessidades para se implementar um programa de convivência 
(ou qualquer outro) é a realização de um diagnóstico que permita mapear 
os diferentes problemas a serem enfrentados. Propôs-se assim o diagnós-
tico do clima relacional das escolas paulistas como um dos instrumentos 
de investigação no projeto original. Para garantir que as escolas paulistas 
tivessem, a partir da implementação do Conviva SP, o diagnóstico do cli-
ma de suas escolas, optou-se, naquele momento, por aplicarmos parte do 
questionário sobre Clima Escolar desenvolvido e validado por pesquisado-
res do Gepem21. Utilizamos para tanto parte do questionário baseado nas 
três dimensões do clima dedicadas especialmente às relações interpessoais 
na escola:

1- As relações sociais e os conflitos na escola;
2- As regras, as sanções e a segurança na escola;
3- As situações de intimidação entre alunos.
A aplicação do questionário do clima relacional nas escolas paulistas 

ocorreu durante os meses de outubro e novembro de 2019. Participaram 
da avaliação 5.114 escolas, 952.195 estudantes, 88.938 docentes e 16.700 
membros de equipes gestoras.

No início do ano de 2020 foram realizadas três reuniões pelo Gepem 
para análise dos dados coletados. Também foi elaborado um relatório para 
cada uma das escolas polo acompanhadas nas DREs. Esses documentos 
encontram-se anexados ao final do presente texto (Anexo 8 – Relatório 
Clima – Escola Edir do Couto Rosa – Suzano; Anexo 9 – Relatório Clima 
– Escola Sebastião Francisco Ferraz Arruda – Taquaritinga; Anexo 10 – Re-
latório Clima – Escola Moacyr Amaral dos Santos – Leste 3).

21Disponível em: https://www.fe.unicamp.br/noticias/manual-de-orientacao-para-a-
-aplicacao-dos-questionarios-que-avaliam-o-clima-escolar
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Entretanto, devido a não continuidade do projeto, a não efetivação do 
acordo de cooperação e a demais questões, esses relatórios não puderam ser 
utilizados nas pesquisas desenvolvidas pelo grupo.

O então Secretário de Educação vetou a divulgação dos resultados da 
avaliação do clima relacional para as escolas, embora já tivessem sido grava-
das videoaulas de orientação e uma videoconferência para explicar e sanar 
as dúvidas de profissionais da rede na utilização dos dados e na construção 
do Plano de Convivência. Os resultados e as demais ações que sucederam 
à aplicação serão detalhadas adiante.

3.2 Publicação do livro Passo a passo da implementação 
de um Sistema de Apoio Entre Iguais: As Equipes de Ajuda

A partir do segundo semestre de 2019 deu-se início à construção de 
um material com o passo a passo para implementação das Equipes de Aju-
da. O objetivo do projeto era que todo o caminho a ser percorrido para 
o trabalho com o protagonismo juvenil nas escolas por meio de um SAI 
fosse descrito de forma detalhada e disponibilizado publicamente para que 
qualquer escola do país pudesse realizar sua implementação. A organização 
e os detalhes desse material e dos livros que compõem a Coleção Retratos 
da Convivência na Escola encontram-se descritos nos Capítulos 6 e 7.

3.3 Primeiro Seminário Formativo e seu processo de 
replicação

Com o surgimento da pandemia no início de 2020, as atividades re-
lacionadas ao projeto ficaram suspensas. A Seduc-SP priorizou ações vol-
tadas ao currículo prescrito e foi necessário aguardar autorização para re-
tomar o trabalho com a convivência. Assim, foram elaboradas videoaulas 
sobre os desafios da convivência virtual22, a pedido da própria Secretaria; 

22 As aulas encontram-se disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=hKjTffQN1Bk&t=56s (parte 1); https://www.youtube.com/watch?v=XJJE-
JXI_cl4 (parte 2) e https://www.youtube.com/watch?v=4e9HQo49Em0 (parte 3). 
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iniciaram-se também os preparativos para o I Seminário Formativo, que só 
ocorreu em agosto de 2020.

Entretanto, em decorrência da organização extremamente burocrática 
da Secretaria, a programação e o formato do evento precisaram ser altera-
dos várias vezes até que se optou por realizá-los de maneira síncrona, via 
plataforma Zoom.us, para as gestoras e os gestores regionais e PCNPs, com 
transmissão via streaming da própria Seduc-SP para as e os vice-diretores 
das respectivas DREs. Ressaltamos que, enquanto grupo de pesquisa, co-
locamo-nos sempre contrários à idealização de gravações de videoaulas, e 
mesmo de formações estritamente online no formato de transmissão, sem 
que houvesse a presença remota das e dos participantes.

Assim, com o tema “A formação da personalidade ética”, o I Seminário 
Formativo foi realizado para os três polos de trabalho do projeto, totali-
zando 48h de atividade (16h para cada um dos polos: Interior; São Paulo-
-capital; São Paulo-região metropolitana). O evento foi dividido em 4 dias 
de trabalho, com 4h cada um, tendo seus temas organizados da seguinte 
forma: a formação da personalidade ética, linguagem construtiva, regras 
no ambiente escolar e os problemas de convivência.

Para concretização dessa ação foram produzidos: slides em PowerPoint 
(PPTs) para apresentação; slides e orientações para o processo de multipli-
cação; e orientações para estudo aos participantes. Foi também elaborado 
um relatório para cada um dos seminários realizados nos polos e um rela-
tório das avaliações realizadas posteriormente por gestoras e gestores regio-
nais que participaram do processo formativo. Os documentos relacionados 
a essa ação encontram-se anexados a este relatório na pasta “Anexo 11 – I 
Seminário Formativo”. A figura a seguir descreve as datas e horários de 
cada uma das formações que compuseram o evento.

Acesso em: 03 mar. 2022.
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Figura 6: Datas e horários do I Seminário Formativo.

Fonte: Conviva SP.

Durante os encontros foi possível identificar alguns desafios e superá-los 
de modo a oferecer uma formação de qualidade, contemplando as necessi-
dades da rede. Um deles foi encontrar uma data viável a todos os envolvidos. 
Além disso, uma formação online, embora ofereça pontos positivos como a 
praticidade e a economia de tempo, pode dificultar o engajamento de parti-
cipantes. Nesse sentido, foi preciso perceber como se daria esse envolvimen-
to para que fosse possível adaptar a esse novo formato de seminário, sendo 
necessário elaborar dinâmicas e conteúdos que cuidassem dos objetivos pro-
postos. Foi possível constatar que tais objetivos foram atingidos pela forma 
como os participantes se envolveram nos encontros realizados. Certamente, 
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tal afirmação pode ser confirmada nos resultados da investigação que buscou 
avaliar o processo e as etapas de replicação do trabalho proposto, conforme 
pode ser visto no capítulo de apresentação das pesquisas.

Imagem 6: Registro do I Seminário Formativo realizado nos 3 polos 
do projeto.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.
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3.4 Percurso Formativo – A replicação da 
formação para vice-diretoras(es) e Professoras(es) 
Mediadoras(es) Escolares e Comunitárias(os) (Pmecs)

Conforme mencionamos anteriormente, o desenho inicial do projeto 
previa que o processo de formação de profissionais das Diretorias Regio-
nais de Ensino pudesse ganhar escala, permitindo que as gestoras e os 
gestores regionais seguissem na função de multiplicadores da formação 
ministrada em cada seminário, com o acompanhamento dos formadores 
do Gepem.

Para que estivessem ainda mais preparados para esse desafio, as gesto-
ras e os gestores regionais foram convidados a participar de uma ATPC 
“extra”, com o tema “Importância do autoconhecimento no processo de 
construção da personalidade ética”, que a equipe do Gepem dirigiu em 
conjunto com a equipe gestora e com docentes em cada uma das escolas de 
aplicação do projeto (escolas polo). A partir desse encontro foram apresen-
tadas as primeiras propostas de atividades que seriam desenvolvidas com os 
docentes e estudantes com base no Mapa de mim23.

Após toda essa preparação, chegou o momento de vice-diretores e 
Pmecs receberem uma formação de 4h dirigida pelos respectivos gestores 
regionais de cada DRE. Para isso foram preparados materiais de apoio e 
slides que serviram de orientação para que esses membros da equipe gestora 
das escolas dirigissem as ATPCs que seriam organizadas em cada unidade 
escolar24, relacionadas à temática do I Seminário Formativo.

23 Esse material será mencionado outras vezes na sequência do relatório. O Mapa de mim 
é composto por um conjunto de atividades divididas em três blocos: Minha ilha: auto-
conhecimento; O Timoneiro em mar aberto: Linguagens e Comunicação; e A bússola 
para me guiar: os valores. Essas propostas – organizadas pelo Gepem e inspiradas no 
livro paradidático Coragem, moleque! para serem desenvolvidas com os alunos e alunas 
do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio – foram encaminhadas 
pelas escolas paulatinamente, pautando-se pelas orientações que os docentes recebe-
ram a cada ATPC do Conviva SP. 

24 Os materiais utilizados nas formações encontram-se anexados à pasta do I Seminá-
rio Formativo.
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Sendo assim, nesse percurso formativo foi proposta uma reflexão sobre 
a importância da educação em valores na formação da personalidade ética 
e na construção de uma sociedade mais justa e solidária, e a partir disso, 
uma formação na escola em dois blocos:

1.  A vivência de valores na escola e a importância do autoconheci-
mento – Nesse bloco, o percurso formativo estimulou vice-direto-
res e Pmecs a ampliarem suas reflexões e estudos sobre a importân-
cia de o sujeito pensar sobre si, sobre seus sentimentos, sobre aquilo 
de que gosta e de que não gosta. Esses são pressupostos importantes 
para que a convivência na escola seja qualificada como ética, pois 
para que uma pessoa consiga mais facilmente se deslocar de seu 
ponto de vista para o do outro, reconhecendo-o, validando-o e res-
peitando-o, é muito importante que antes seja capaz de reconhecer 
seus próprios sentimentos;

2.  Comunicação não-violenta (construtiva) – Este bloco abordou es-
pecialmente técnicas de uma linguagem assertiva que incentiva a 
comunicação na escola a ser ética.

Com fundamento nos estudos desse percurso formativo, as gestoras e 
os gestores regionais seguiram alguns passos para acompanhar o trabalho 
que paulatinamente foi chegando nas escolas.

1. Ajudaram e acompanharam os vice-diretores e Pmecs na organi-
zação das ATPCs, orientadas no calendário do Conviva SP. para 
ocorrer entre os dias 05 e 09 de outubro (“Educação em valores”) e 
09 e 13 de novembro (“Comunicação Construtiva – Comunicação 
não violenta”);

2. Ao longo do semestre retomaram as orientações das práticas relacio-
nadas às atividades do Mapa de mim com os vice-diretores e Pmecs, 
para que eles organizassem na escola quem seriam os docentes que 
ficariam responsáveis por trabalhar os temas com os estudantes;

3. Mantiveram contato com as pesquisadoras e pesquisadores do Ge-
pem para receber orientações e esclarecer eventuais dúvidas.
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3.5 Formação de docentes nos polos – primeiras ações 
de replicação

As ações de formação de docentes das escolas polo foram realizadas no 
final de 2020 e início de 2021, de forma que todos os temas trabalhados no 
I Seminário Formativo foram retomados nas ATPCs. Em decorrência das 
demandas e dificuldades apresentadas pelas escolas por conta da pandemia 
de Covid-19 foi necessário organizar tais encontros de modo a acolher as 
dificuldades do momento e trabalhar o conteúdo proposto.

Foram realizados, pelo menos, três encontros com cada um dos polos, 
cujos relatórios encontram-se anexados no drive da prestação de contas do 
projeto. Vale lembrar que, em função da desestruturação do Conviva SP 
e da desarticulação interna da Seduc-SP, um desses encontros foi organi-
zado fora dos horários de trabalho dos docentes nas unidades escolares. 
Prevíamos um mínimo de horas para essa ação em ATPCs organizadas 
conjuntamente com a Coped – Coordenadoria Pedagógica da Seduc-SP; 
contudo, pelas demandas internas e mesmo pelo desengajamento das co-
ordenadorias neste projeto, as e os docentes em suas escolas só teriam dois 
horários para o trabalho com essa temática.

 Participaram dos encontros as professoras e professores das escolas 
polo, equipe gestora e os representantes das respectivas DREs (superviso-
ras(es) e PCNPs). Além disso, após cada encontro foram realizadas 3 reu-
niões com gestoras e gestores regionais de cada um dos polos para orienta-
ções a respeito da multiplicação do trabalho.

Em cada ATPC, para posterior multiplicação dos trabalhos, também 
houve o acompanhamento da equipe de supervisão e das(os) PCNPs das 
demais escolas das DREs de cada polo. Todos os encontros foram reali-
zados de maneira remota, favorecendo a participação de profissionais das 
DREs e as discussões do grupo.

No anexo 11 podem ser visualizados os “Documentos utilizados na 
multiplicação do Primeiro Seminário Formativo”, que incluem o material 
desenvolvido pelas pesquisadoras e pesquisadores para aplicação do conte-
údo do I Seminário aos alunos e alunas nas escolas. Trata-se de um material 
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intitulado Mapa de mim e Coragem, moleque! (descritos de forma detalhada 
no Capítulo 7 deste relatório) e os PPTs utilizados na multiplicação por 
gestoras e gestores regionais e das escolas.

No decorrer do tempo, as propostas foram chegando à ponta: os alunos 
e as alunas das escolas das três DREs. Os profissionais enviaram fotos e 
atividades desenvolvidas por suas respectivas escolas, que podem ser en-
contrados na pasta virtual do Anexo 12.

3.6 As ações que perduraram na pandemia em 2020

No final do ano de 2020 tínhamos o seguinte cenário: o desmonte da 
equipe do Conviva SP; a não continuidade dos trabalhos com as questões 
de convivência baseadas na parceria antes proposta; o isolamento, em suas 
casas, da equipe de formadoras e formadores, dos docentes, estudantes, 
equipes gestoras das DREs e das escolas.

Um cenário complexo com problemas potencializados: de acordo 
com o Ministério da Saúde, o distanciamento social gerou ansiedade e 
aumento dos casos de depressão. Uma pesquisa realizada pelo Unicef 
(2020) com adolescentes entre 15 e 19 anos infelizmente apontou que 
41% dos respondentes, apesar de relatarem a necessidade de ajuda, não 
a tiveram. Diante dessa perspectiva, era evidente o papel formativo das 
instituições escolares.

Um dos pontos principais naquele momento era a vulnerabilidade dos 
jovens devido a problemas econômicos, bem como a insegurança das fa-
mílias decorrente da pandemia de Covid-19. Mais do que nunca, o papel 
dos profissionais de educação passaria a ser fundamental nesse momento 
tão cruel a alunas e alunos. Devido ao isolamento social, os problemas de 
convivência no cyberespaço se multiplicaram. Mesmo em uma escola já 
“sem paredes” antes do momento pandêmico, era preciso instrumentalizar 
docentes e membros da equipe gestora com formas de prevenção e inter-
venção junto a suas alunas e alunos, bem como fortalecer o papel dos pares 
e dos adultos também na intervenção aos casos de violência sistematizada, 
especialmente em situações de bullying e cyberbullying.
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Assim, diante das demandas agravadas pelo contexto pandêmico e da 
dificuldade em dar continuidade ao projeto proposto inicialmente, con-
forme descrito até aqui, optamos por transformar os seminários antes pla-
nejados em encontros de formação continuada cujas temáticas poderiam 
contribuir para um trabalho mais eficaz das professoras e professores junto 
a seus estudantes nesse momento.

A proposta deste trabalho foi apresentada a gestoras e gestores regionais, 
docentes e equipes gestoras das unidades escolares participantes do projeto. 
Dada a concordância com o modelo proposto, foram oferecidas cinco tur-
mas com horários diferentes, para que docentes e equipe gestora pudessem 
optar tanto pela sua participação quanto pelo horário mais acessível.

Como vimos no capítulo anterior, a rede estadual de ensino paulista 
ainda comporta, em algumas de suas unidades, o segmento dos anos 
iniciais. A pedido de profissionais que atuam nessas escolas, também 
foi organizada uma sequência de encontros de formação para acolher 
esse grupo, auxiliando-o com pressupostos teóricos e metodológicos 
que norteassem suas escolhas pedagógicas para o momento que esta-
vam vivendo. Como nos envolvemos também com essa demanda, e por 
encontrarmos ampla literatura que alerta para os riscos de sofrimen-
to emocional e seus derivados comportamentos de risco também em 
crianças, resolveu-se que o diagnóstico com alunas e alunos dos anos 
iniciais também seria realizado. No Capítulo 5 são apresentados os re-
sultados encontrados.

3.7 Processo formativo destinado aos anos finais do 
Ensino Fundamental:

Os encontros de formação para educadoras e educadores dos anos ini-
ciais do ensino fundamental tinham como objetivo refletir acerca dos fato-
res afetivos determinantes das condutas infantis, muitas vezes consideradas 
pela escola como indisciplinas. Além disso, foram apresentadas atividades 
que colaboram na construção do autoconhecimento e do valor de si de 
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cada criança por meio de oportunidades de manifestação e de reconheci-
mento dos sentimentos tão ausentes em contextos de isolamento social, 
além da garantia do respeito à intimidade.

Os encontros totalizaram a carga horária de 10h/a, tendo sido realiza-
dos entre os meses de junho e julho de 2021, via plataforma Google Meet. 
Foram contempladas as seguintes temáticas:

1. A formação da personalidade ética: como as crianças constroem os 
valores morais?

2. A importância da linguagem descritiva e da expressão de sentimen-
tos na escola.

3. Conflitos entre as crianças: perigo ou oportunidade?
As datas e links das salas virtuais utilizadas para os encontros estão des-

critos no quadro a seguir.

Quadro 1: Cronograma de encontros de formação de profissionais dos 
anos iniciais do ensino fundamental.

Datas e horários agendados (2021) Link da sala virtual

14/06, 28/06 e 02/08, das 
8h30min às 11h.

https://meet.google.com/siz-tjrs-add

08/06, 22/06 e 06/08, das 19h às 
21h30min.

https://meet.google.com/dbq-nqhi-pkj

18/06, 25/06 e 06/08, das 
8h30min às 11h.

https://meet.google.com/woe-mxyx-cnj 

Fonte: Gepem/Unesp.

Os relatórios dessas atividades encontram-se descritos na pasta inti-
tulada “Anexo 13 – Relatórios das formações para gestores e professores 
durante os ciclos formativos para anos iniciais e anos finais do ensino fun-
damental”.
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Imagem 7: Registro dos encontros realizados via plataforma Google 
Meet com professores e gestores das duas DREs dos anos iniciais 

ensino fundamental.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.
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3.8 Processo formativo destinado aos anos finais do 
Ensino Fundamental

A formação com docentes, gestoras e gestores dos anos finais do ensino 
fundamental objetivou preparar esses profissionais para lidarem com as 
demandas que já existiam na convivência escolar, bem como para os pro-
blemas que têm se intensificado diante da pandemia de Covid-19. Ao todo 
foram realizados 10 encontros de 3h/a (o que corresponde a 2h30min) en-
tre maio e setembro de 2021, via plataforma Google Meet, de maneira que 
o tempo total destinado a cada uma das turmas foi de 30h/a.

Os conteúdos abordados foram divididos em cinco blocos:
• Bloco 1 – A promoção da convivência ética e a prevenção da vio-

lência no contexto escolar:
o Reflexões sobre a formação da personalidade ética;
o Os problemas de convivência, suas manifestações e características;
o A especificidade de um fenômeno de violência – o bullying e o 

cyberbullying – o que as pesquisas nos mostram?
As formas de comunicação presentes nos processos de intervenção e as 

sanções por reciprocidade.
• Bloco 2 – Os problemas de convivência no contexto pandêmico:

o Sofrimento emocional;
o Cyberconvivência;
o O papel da escola na identificação e no encaminhamento dos 

casos de violência doméstica envolvendo crianças e adolescentes.
• Bloco 3 – Das possibilidades de prevenção e de intervenção aos 

problemas de convivência descritas na literatura científica:
o Os círculos restaurativos, os círculos de paz e outras formas de 

resolução de conflitos;
o A mediação e suas características;
o A importância dos espaços de mediação na escola e do envolvi-

mento de todos os atores do contexto escolar.
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• Bloco 4 – Intervenção ao bullying – O Método de Preocupa-
ção Compartilhada:
o O Método de Preocupação Compartilhada: conceitos e fases;
o As entrevistas de seguimento;
o Os protocolos de atuação com os envolvidos e a família.

• Bloco 5 – Os espaços democráticos e o protagonismo:
o Assembleias;
o Equipes de Ajuda.

 
As datas das atividades desenvolvidas e os links para os encontros estão 

descritos no quadro a seguir:

Quadro 2: Cronograma de encontros de formação de profissionais dos 
anos finais do ensino fundamental.

Datas e horários agendados 
(2021)

Link da sala virtual

26/05; 09/06; 23/06; 30/06; 
07/07; 04/08; 18/08; 25/08; 
01/09; 08/09, das 8h30min às 11h.

https://meet.google.com/jni-jcdj-txw 

26/05; 09/06; 23/06; 30/06; 07/07; 
04/08; 18/08; 25/08; 01/09; 08/09, 
das 19h às 21h30min

https://meet.google.com/bjo-xadg-nfm 

10/06; 17/06; 01/07; 08/07; 15/07; 
05/08; 12/08; 19/08; 02/09; 09/09, 
das 14h às 16h30min

http://meet.google.com/oen-rstr-fmi 

27/05; 10/06; 17/06; 01/07; 08/07; 
05/08; 12/08; 19/08; 02/09; 09/09, 
das 19h às 21h30min

http://meet.google.com/cnk-bqrc-qru  

28/05; 11/06; 18/06; 25/06; 06/08; 
13/08; 20/08; 27/08; 03/09; 10/09, 
das 14h às 16h30min

https://meet.google.com/mjq-vvhu-fyw 

Fonte: Gepem/Unesp.
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Os relatórios dessas atividades encontram-se descritos na pasta intitu-
lada “Anexo 13 – Relatórios das formações para gestores e professores rea-
lizadas durante os ciclos formativos para os anos iniciais e finais do ensino 
fundamental”.

Imagem 8: Registro dos encontros realizados via plataforma Google Meet 
com docentes e membros de equipes gestoras dos anos finais do ensino 

fundamental das DREs Leste 3 e Taquaritinga.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.
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3.9 Dos encontros nacionais das Equipes de Ajuda do 
Brasil

Desde o ano de 2017, o Gepem organiza o Encontro Nacional das 
Equipes de Ajuda do Brasil com o objetivo de reunir alunas e alunos das 
diferentes escolas que já implementaram esse tipo de SAI. O encontro visa 
compartilhar dificuldades e conquistas realizadas em suas escolas, a troca 
de brasões, bem como a integração entre as escolas participantes da rede de 
Equipes de Ajuda do Brasil.

O III Encontro Nacional das Equipes de Ajuda do Brasil ocorreu nos 
dias 26 e 27 de agosto de 2019 na Unicamp, reunindo jovens e profissio-
nais de educação de todo o país. Cerca de 600 pessoas estiveram presentes 
durante os dias do evento, das quais 360 eram estudantes de escolas em 
que há Equipes de Ajuda.

O evento também contou com a participação de PCNPs e SEs das 
escolas estaduais, visando que estes pudessem conhecer o projeto a ser pos-
teriormente implementado nas escolas estaduais paulistas.

O primeiro dia de evento foi organizado exclusivamente para os alunos 
das Equipes de Ajuda e seus tutores, com troca de brasões, palestras, trocas 
de experiências entre as escolas e compromisso Antibullying. Já o segundo 
dia foi voltado para o público adulto, com palestras baseadas na funda-
mentação teórica e dados sobre os SAIs, além do lançamento de livros.

A seguir podemos visualizar a programação dos dois dias de evento:
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PROGRAMAÇÃO – 26 de agosto de 2019
9h: Recepção, credenciamento e café

9h30min: Abertura dos trabalhos (Apresentação do grupo Matéria 
Rima – Hip-hop Educação e vídeo de abertura: Mãos que acolhem)

10h: Apresentação das escolas participantes e troca de brasões (Co-
ordenação: Profa. Me. Sanderli Bicudo Bomfim – Gepem-Unicamp/
Unesp; Profa. Dnda. Darlene Ferraz Knoener – PPG/FCL-Unesp)

10h30min às 11h30min: Mãos que acolhem no Brasil e na Espanha 
(Profa. Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta – FCL/Unesp e Prof. Dr. 
José Maria Avilés Martínez – Universidade de Valladolid/Espanha. Co-
ordenação: Profa. Dra. Adriana de Melo Ramos – Gepem-Unicamp).

11h30min às 13h: Almoço

13h: Acolhida – Mãos que acolhem e são acolhidas

13h15min às 14h30min: Como tornar a internet uma aliada na pro-
moção de mais diálogo e empatia? (Juliana Cunha – Safernet. Coorde-
nação: Profa. Dnda. Thais Leite Bozza – PPG/FE-Unicamp)

14h30min às 16h: Boas práticas das Equipes de Ajuda: como aco-
lhemos em nossa escola? (Coordenação: Profa. Me. Sandra Cristina 
Trambaiolli De Nadai – Gepem-Unicamp/Unesp; Profa. Me. Luciana 
Zobel Lapa – Gepem-Unicamp/Unesp).

16h às 16h15min: Mãos que acolhem... mãos que registram a acolhi-
da: palavras dos alunos.

16h15min às 16h30min: Palavras de encerramento (Profa. Dra. Lu-
ciene Regina Paulino Tognetta – FCL/Unesp)

16h30min: “Compromisso das mãos”
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PROGRAMAÇÃO – 27 de agosto de 2019
8h30min: Recepção, credenciamento e café

9h: Abertura dos trabalhos

10h às 11h30min: Conferência: Paisagens da dignidade (Prof. Dr. 
Yves de La Taille. Coordenação: Mnda. Danila Di Pietro Zambianco 
– PPG/FE-Unicamp).

11h30min às 12h: Lançamento do livro Paisagens da dignidade na 
obra musical de Chico Buarque de Holanda (Prof. Dr. Yves de La Taille)

12h às 13h30min: Almoço

13h30min às 15h: Mesa – Mãos que acolhem no mundo: implanta-
ção das Equipes de Ajuda e as Políticas Públicas Antibullying (Profa. 
Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta – FCL/Unesp; Prof. Dr. José 
Maria Avilés Martínez – Universidade de Valladolid/Espanha; Profa. 
Dra. Cecilia Beatriz Moreno – Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación – Universidad Católica Argentina. Coordenação: Profa. 
Dnda. Flávia Maria de Campos Vivaldi – PPG/FE-Unicamp)

15h às 15h30min: Coffee break e lançamento do livro Isso se chama 
empatia (Profa. Natividad Alonso Elvira – Universidad de Valladolid e 
Profa. Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta – FCL/Unesp)

15h30min às 17h: Mesa – Formar para acolher... para não condenar: 
a implantação das Equipes de Ajuda nas escolas brasileiras (Prof. Me. 
Lélio Braga Calhau – Promotor de Justiça do Ministério Público de 
Minas Gerais; Prof. Dndo. Raul Alves de Souza – PPG/FCL – Unesp; 
Alunos de Equipes de Ajuda)

17h: Encerramento (Profa. Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta – 
FCL/Unesp)

Nas imagens a seguir, alguns registros dos principais momentos 
do Encontro.
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Imagem 9: Apresentação do grupo Matéria Rima.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

Imagem 10: Alunos das Equipes de Ajuda trocando os brasões.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.
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Imagem 11: Alunas e alunos das Equipes de Ajuda apresentando suas 
ações nas escolas.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

Imagem 12: Apresentação da tela do compromisso antibullying, com a 
participação do então secretário executivo Haroldo Rocha.

 
Fonte: Acervo Gepem/Unesp.
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Imagem 13: Profa. Dra. Luciene Tognetta realizando o encerramento 
do encontro.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

Durante esse encontro formalizou-se à comunidade acadêmica a in-
tenção de implementar-se as Equipes de Ajuda na rede estadual. Foi nessa 
edição também que toda a comunidade educativa conheceu os trabalhos 
desenvolvidos no projeto aqui descrito. O relatório do III Encontro Na-
cional das Equipes de Ajuda pode ser encontrado no Anexo 14 deste docu-
mento (Relatório III Encontro Nacional das Equipes de Ajuda do Brasil).

O IV Encontro Nacional das Equipes de Ajuda do Brasil foi realizado – 
em decorrência da pandemia de Covid-19 e da necessidade de isolamento 
social – nos dias 18 e 21 de setembro de 2021, por meio da plataforma 
Google Meet, e transmitido pelo canal do Gepem no YouTube.

Os cards apresentados a seguir foram utilizados para a divulgação do 
evento e contêm a programação das atividades dos dois dias.
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Figura 7: Cards para divulgação, com a programação dos dois dias 
de evento.

Fonte: Gepem/Unesp.

É importante ressaltar que o Encontro Nacional de 2021 marcou o en-
cerramento do trabalho realizado em parceria com a Fundação Carlos Cha-
gas e a Fundação Itaú Social, de forma que o produto final, um pequeno livro 
organizado pelas alunas e alunos das Equipes de Ajuda, foi simbolicamente 
entregue a dois representantes de cada Diretoria de Ensino participantes do 
projeto, e posteriormente mais de 27 mil e quinhentos exemplares foram 
enviados às mãos dos estudantes e professores das escolas dessas duas DREs.

O livro teve como objetivo trabalhar aspectos investigados nas pesqui-
sas realizadas entre as alunas e os alunos: as questões de cyberconvivência 
e o sofrimento emocional – temas caros a todos nós no momento pandê-
mico que estamos vivendo. Um material com atividades de auto-reflexão e 
autocuidado, preparado de jovens para outros jovens, visto que sua produ-
ção movimentou cerca de 20 escolas particulares e públicas brasileiras que 
participam da rede de Equipes de Ajuda do Brasil.

A temática do evento, bem como do livreto organizado neste projeto, 
foi proposta em consonância ao material de autoria da Profa. Dra. Luciene 
Tognetta que compõe a trilogia de histórias lançadas durante a pandemia. 
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O livro Abraça, moleque!25 foi tema do IV Encontro Nacional das Equipes 
de Ajuda, bem como inspirou o nome do livreto O que cabe em um abraço. 
Ambos os materiais foram melhor descritos no Capítulo 8.

Figura 8: Capas dos materiais preparados para o IV Encontro Nacional 
das Equipes de Ajuda do Brasil e para as escolas das DREs acompanhadas 

no projeto FIS/FCC.

Fonte: Editora Adonis.

Outro material preparado carinhosamente para todas as escolas que 
participaram do Encontro Nacional e que já têm Equipes de Ajuda imple-
mentadas em suas instituições foi um boneco, que simbolicamente abra-
çou a todos ao final do nosso encontro.

As imagens a seguir apresentam alguns registros do evento.

25 O link para acesso dos materiais encontra-se disponível em: http://www.editoraado-
nis.com.br/livros?categories=7%2C5%2C4%2C22%2C12%2C19%2C9%2C32%-
2C23&page=16. Acesso em: 04 mar. 2022.
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Imagem 14: Registro da abertura do evento, com apresentação da Profa. 
Dra. Luciene Tognetta.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

Imagem 15: Saudação da Profa. Dra. Fátima Abdalla.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

Imagem 16: Apresentação musical do cantor Gabriel Porto.
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Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

Imagem 17: Registro das alunas e alunos das Equipes de Ajuda trocando 
brasões e apresentando seus trabalhos nas escolas.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.
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Imagem 18: Entrega dos bonecos “Moleque” para as escolas com Equipes 
de Ajuda.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.
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Os vídeos do IV Encontro Nacional das Equipes de Ajuda do Brasil 
podem ser acessados no YouTube, no canal “Grupo GEPEM”. São eles:

• Encontro do dia 18/09/202126

• Encontro do dia 21/09/202127

O relatório do evento pode ser encontrado no Anexo 15 deste docu-
mento (Relatório IV Encontro Nacional das Equipes de Ajuda do Brasil).

3.10 Dos encontros de tutoras e tutores das Equipes de 
Ajuda do Brasil

Em decorrência da pandemia, do isolamento social e das dificuldades 
enfrentadas pelas escolas nesse período, optamos por realizar, também de 
maneira síncrona, os momentos de encontro, acolhimento e orientação 
para as equipes de tutoria, visando a continuidade do trabalho com as 
Equipes de Ajuda nesse período. Para tal, organizaram-se encontros virtu-
ais por meio da plataforma Zoom.us, com convite para todas as escolas que 
já têm o SAI implementado e para as escolas do Estado de São Paulo que 
quisessem participar e conhecer o projeto, visto a impossibilidade trazida 
pela pandemia da implantação do trabalho neste momento. As gestoras e 
gestores regionais e PCNPs das duas DREs participantes do projeto tam-
bém foram convidadas(os) a participar dos encontros.

Em setembro de 2020 foi realizado o I Encontro de Tutoria das Equipes 
de Ajuda do Brasil. O evento contou com um momento de acolhimento rea-
lizado pela Profa. Dra. Luciene Tognetta e com a apresentação da plataforma 
desenvolvida para integração das equipes. Tal plataforma também oferece 
um check-list e orientações detalhadas para que as escolas possam implemen-
tar esse tipo de SAI, passando a fazer parte desse grande grupo de Equipes de 
Ajuda. Posteriormente foram apresentados os livros que compõem a Coleção 

2635 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rTNyuC9sKqM. Acesso em: 20 
dez. 2021.

27 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6DZiUfdmKBY. Acesso em: 20 
dez 2021.
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Retratos da Convivência na Escola, incluindo o Passo a Passo para implemen-
tação de um Sistema de Apoio Entre Iguais: As Equipes de Ajuda.

O relatório do evento encontra-se no Anexo 16 deste documento (Re-
latório do I Encontro de Tutoria das Equipes de Ajuda do Brasil).

Imagem 19: Registro do I Encontro de Tutoria das Equipes de Ajuda 
do Brasil.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

Em fevereiro de 2021 foi realizado o II Encontro de Tutoria das Equi-
pes de Ajuda do Brasil, com o intuito de aproximar as tutoras e os tutores 
responsáveis pelo acompanhamento de membros das equipes e de refletir 
sobre as dificuldades e demandas das escolas no momento de retorno às 
atividades presenciais.
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Figura 9: Card para divulgação do evento.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

Nesse encontro houve a apresentação da Profa. Dnda. Danila Zam-
bianco sobre o currículo colaborativo, seguida da apresentação de ativi-
dades propostas pelo Gepem para acolher os estudantes nas escolas e de 
conteúdos para as aulas de convivência, que antecedem a escolha dos novos 
membros das Equipes de Ajuda. As propostas das atividades podem ser 
acessadas na plataforma virtual “Somos Contra o Bullying”28, na aba “Sala 
de Aula”. Todas essas atividades foram elaboradas com base nos pressupos-

28 Disponível em: www.somoscontraobullying.com.br. Acesso em: 04 mar. 2022.
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tos teóricos estudados pelo grupo, com ênfase na necessidade de se traba-
lhar o autoconhecimento, o reconhecimento de si como valor, a constru-
ção do autorrespeito e o respeito pelo outro, essenciais para a construção 
de uma autonomia moral.

Imagem 20: Registro da apresentação das propostas de atividades 
disponíveis na plataforma “Somos Contra o Bullying” no II Encontro de 

Tutoria das Equipes de Ajuda do Brasil.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

O relatório do evento encontra-se no Anexo 17 deste documento (Re-
latório do II Encontro de Tutoria das Equipes de Ajuda do Brasil).

O III Encontro de Tutoria das Equipes de Ajuda do Brasil aconteceu 
de modo virtual no dia 29 de abril de 2021 e teve por objetivo divulgar as 
aulas desenvolvidas pelo grupo para eleição das Equipes de Ajuda e orien-



Capítulo III -  Ações, desafios e aprendizados |   101

tar as escolas que já têm Equipe de Ajuda a respeito da construção do livre-
to que seria produzido por estudantes, em parceria com o Gepem, sendo 
posteriormente entregue a mais de 27 mil e quinhentas(os) alunas e alunos 
da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, pertencentes às duas 
DREs participantes do projeto.

Imagem 21: Registro do III Encontro de Tutoria das Equipes de Ajuda 
do Brasil.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.



Capítulo III -  Ações, desafios e aprendizados102   |  

O relatório desta ação encontra-se no Anexo 18 deste relatório (Relató-
rio do III Encontro de Tutoria das Equipes de Ajuda do Brasil).

No dia 09/03/2022 aconteceu o IV Encontro de Tutores das Equipes 
de Ajuda do Brasil que contou com a participação dos professores espa-
nhóis Dra. Cristina Del Barrio e Dr. Kevin Van Der Meulen da Universi-
dade de Madrid. Os professores apresentaram suas pesquisas recentes sobre 
Sistemas de Apoio entre Iguais e a importância da atuação de meninos e 
meninas no apoio aos colegas com necessidades especiais e problemas rela-
cionados ao sofrimento emocional. 

A seguir, os Cards de divulgação do evento:
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Fonte: Arquivo GEPEM

Para iniciar o encontro, a Prof. Me. Sanderli Bomfim realizou uma 
dinâmica com todos os participantes convidando-os a construir um ninho 
em alusão ao retorno dos encontros presenciais. E, ao final, após a apresen-
tação dos pesquisadores e dos alunos da escola Mobile que explicaram so-
bre o jogo construído por eles sobre a Cyberempatia, realizou uma reflexão 
sobre a importância desse grupo de tutores e do quanto podemos fortalecer 
nossas ações tendo sempre onde recorrer e voltar: “nosso ninho”. 

A seguir algumas fotos dos ninhos construídos pelos participantes:
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Fonte: Acervo GEPEM



Capítulo III -  Ações, desafios e aprendizados |   105

 A seguir uma foto de quase todos os participantes do encontro:

 
Fonte: Acervo GEPEM

3.11 Do encontro com a rede de proteção

Diante de todas as demandas intensificadas pela pandemia de Co-
vid-19, como a fome, a miséria, os problemas de ordem emocional e o 
aumento das situações de violência doméstica, percebeu-se a importância 
de se reforçar o trabalho de articulação entre a rede de proteção e as escolas. 
Para tal, como parte da reformulação do projeto, foi proposto um percurso 
formativo de 3 encontros para profissionais que compõem a rede de pro-
teção das duas DREs.

O percurso teve por objetivo:
Conhecer e discutir sobre os problemas de convivência na escola e as 

ações de prevenção, intervenção e encaminhamento, sejam elas da própria 
instituição escolar ou em parceria com a rede de proteção;

Reconhecer a importância da promoção da convivência e do uso da 
linguagem construtiva nas escolas e demais instituições que atendem crian-
ças e adolescentes;
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Reconhecer a importância das ações da escola dentro da rede de pro-
teção, visando o bem-estar e o compromisso com o cuidado e a proteção 
dos(as) alunos e alunas;

Analisar as características das diferentes manifestações de indisciplina e 
de violência que prejudicam a qualidade da convivência escolar;

Reconhecer tanto os papéis dos atores da rede de proteção quanto a 
importância da construção de fluxos para organizar os encaminhamentos, 
atendimentos e a articulação entre os órgãos e serviços.

A divulgação desse trabalho foi realizada por meio de uma live, de 
modo que os atores da rede de proteção das respectivas DREs pudessem 
participar e se sensibilizar com a importância do encontro.

Figura 10: Cards para divulgação da live de sensibilização para o percurso 
formativo da rede de proteção.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.
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Imagem 22: Registro da live de lançamento do curso para a rede de 
proteção

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

A gravação da live29 pode ser acessada no canal do YouTube “Grupo 
GEPEM”.

Além da divulgação por meio da live, foi solicitado que gestoras e ges-
tores regionais e PCNPs encaminhassem o convite oficial para os serviços 
da rede de proteção de cada uma das DREs, seja por meio de contatos 
pessoais ou via Conselhos de Direitos.

29 Disponível em:. Acesso em: 05 mar. 2022.
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Figura 11: Card para divulgação do curso para atores da rede de proteção 
dos municípios das DREs Taquaritinga e Leste 3.

Fonte: Gepem/Unesp.

Inicialmente houve um número maior de inscrições para o curso (59 
inscrições), entretanto, apenas 15 pessoas entraram na sala virtual para 
participar dos encontros. Tal informação nos indica a dificuldade que os 
trabalhadores que compõem a rede de proteção têm em se organizar para 
participar de momentos de formação, mesmo que estes sejam gratuitos.

Os encontros tiveram por objetivo trabalhar os seguintes conteúdos, 
divididos em três blocos:

Encontro 1 – Os problemas de convivência
 Reflexões sobre a formação da personalidade ética;
Os problemas de convivência, suas manifestações e características – 

manifestações perturbadoras e violentas;
A violência autoinfligida e a violência doméstica.
Encontro 2 – Linguagem construtiva e os encaminhamentos aos pro-

blemas de convivência
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As formas de comunicação presentes nos processos de intervenção;
A importância do reconhecimento dos sentimentos e do acolhimento 

na identificação e encaminhamento em relação às violências.
Encontro 3 – Os papéis dos atores da rede de proteção e a relação com 

a escola
O papel da escola na identificação e encaminhamento dos casos de 

violência doméstica envolvendo crianças e adolescentes;
Os papéis dos atores da rede de proteção nos três eixos do Sistema de 

Garantia de Direitos;
A importância da articulação entre os serviços e órgãos da rede para 

efetivação da proteção às crianças e adolescentes.
Os encontros de formação30 foram oferecidos em dois horários distin-

tos, com os respectivos links de acesso:
Quarta-feira, das 9h às 11h30min – 18/08, 25/08 e 01/09/2021;31

Quinta-feira, das 19h às 21h30min – 26/08, 02/09 e 09/09/2021.32

O relatório da live de divulgação, a ementa do curso e os PPTs utiliza-
dos nos encontros encontram-se na pasta intitulada “Anexo 19 – Percurso 
formativo para a rede de proteção”.

30 Após a formação, o grupo de participantes pode participar da coleta de dados qualita-
tivos da pesquisa de mestrado da Psicóloga e membro do Gepem Talita Bueno Salati 
Lahr que discutiu a relação entre os atores da rede e a instituição escolar.

31 Disponível em: meet.google.com/wbu-oygg-gnu. Acesso em: 05 mar. 2022.

32 Disponível em: meet.google.com/wbu-oygg-gnu. Acesso em: 05 mar. 2022.
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CAPÍTULO IV

DADOS QUANTITATIVOS 
RELATIVOS AO PÚBLICO 

ENVOLVIDO

Estou com muitas saudades de brincar, conversar e fazer muitas 
trapalhadas em grupo na minha sala de aula. Espero de coração que 

todos estejam bem, bjs e abraços (...).

(aluno/aluna participante de uma das investigações)



Capítulo IV - Dados quantitativos relativos ao público envolvido112   |  

4.1 Primeira fase (antes da pandemia):

Responderam o diagnóstico do clima relacional nas escolas públicas do 
Estado de São Paulo um total de 945.481 estudantes, 16.648 membros de 
equipes gestoras das escolas e 64.984 docentes dos anos finais do ensino 
fundamental. Foi, segundo a Secretaria, a maior amostra de participantes 
envolvidos em ações de diagnóstico com a rede.

O seminário “A formação da personalidade ética” teve duração de 16h 
por polo, em 4 blocos, sendo abordados temas sobre o desenvolvimento da 
autonomia dos estudantes por meio do autoconhecimento, da escolha de 
valores morais e os pressupostos da comunicação construtiva.

As ações do primeiro seminário do projeto tiveram a participação de 
profissionais de 45 diretorias regionais da rede de ensino público estadual 
paulista e encontra-se descrito no Capítulo 3.

Em relação ao número total de docentes, estudantes e escolas impacta-
das na escala (primeira onda), das DREs da capital, participaram 13 dire-
torias, 1.082 escolas, 954.465 estudantes e 40.485 docentes.

Das DREs da Grande São Paulo, contamos com 15 diretorias de ensi-
no, 1.077 escolas, 862.195 estudantes e 36.622 docentes.

Já no interior, participaram 15 DREs, 755 escolas, 412.999 estudan-
tes e 19.310 docentes. Ao total tivemos 45 diretorias participantes, 2.914 
escolas, 2.229.659 estudantes e 96.417 professores, o que corresponde a 
64% do total da rede.
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Figura 12: Diretorias de ensino da primeira onda de formação.

Fonte: Gepem/Unesp.

4.2 Segunda fase (durante a pandemia): somente 
as escolas das duas diretorias regionais que 
permaneceram no projeto – Leste 3 e Taquaritinga

Na segunda fase, ainda durante a pandemia, considerando as duas dire-
torias da rede de ensino público estadual paulista, temos: a DRE Leste 3 da 
capital de São Paulo com a participação de 77 escolas, 75.674 estudantes e 
3.037 docentes; e a DRE Taquaritinga, no interior paulista, com 36 esco-
las, 19.221 estudantes e 876 docentes.

Quanto aos gestores regionais, são três da DRE Leste 3 e dois da DRE 
de Taquaritinga.

A Diretoria Regional de Suzano declinou do projeto no final de 2020, 
conforme relatado no Capítulo 2, justificando ter muitas demandas da Se-
duc-SP, não sendo possível dar continuidade às atividades de convivência. 
Depois da tragédia ocorrida na Escola Estadual Raul Brasil, em 2019, a 
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Secretaria iniciou uma série de ações com essa regional, sobrecarregando 
os educadores em suas demandas diárias.

4.3 A participação dos estudantes respondentes das 
pesquisas sobre o diagnóstico da convivência durante 
a pandemia

O “Diagnóstico da convivência na pandemia para crianças”, com 
os dados sobre sofrimento emocional e empatia entre crianças, contou 
com estudantes das duas diretorias regionais inseridas no projeto. Da 
DRE Leste 3 participaram 824 crianças e da DRE Taquaritinga foram 
225 respondentes.

Em relação à pesquisa com adolescentes, O “Diagnóstico da convi-
vência na pandemia para adolescentes”, que apresentou questões sobre 
situações em que há indícios de sofrimento emocional e cyberbullying, 
contamos com a participação total de 1.991 adolescentes, sendo 1.079 da 
DRE Leste 3 e 912 jovens da DRE Taquaritinga.
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CAPÍTULO V

DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS

Eu acho que todo mundo mudou por causa da pandemia. As 
pessoas estão mais ansiosas e nervosas, mais tristes. E por ficarmos 

em casa o tempo todo isso gera mau humor sim.

Tudo que fazíamos quando tínhamos liberdade não é mais possível.

Os amigos sumiram também, a convivência familiar diminuiu e não 
temos mais interação. Então tá muito difícil. Quando tudo isso acabar 

acho que todos vamos precisar de uma terapia.
(aluno/aluna participante de uma das investigações)
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Antes da pandemia de Covid-19 havia já instaurada uma queixa co-
mum entre educadores de que, em tempos pós-modernos, a convivência 
na escola tem se tornado um grande problema. Agressões físicas e verbais 
a docentes e entre estudantes, furtos, desobediência às normas, provoca-
ções, indisciplina e incivilidades parecem ser parte de um cotidiano da 
escola que pede por uma mudança urgente. Pesquisas em todo o mundo 
revelam que os problemas de convivência na escola têm se intensificado 
(DEBARBIEX, 2001; DUBET, 1997; DÍAZ-AGUADO, 2015; JARES, 
2008; URUÑELA, 2013; VINHA, TOGNETTA, 2014; TOGNETTA, 
VINHA, 2010, 2012) na mesma medida em que apresentam caracterís-
ticas diferentes para cada tipo de problema manifestado na escola (FER-
RANZ, DIAZGRANADOS, SELMAN, 2014; JARES, 2008; VINHA, 
NUNES, 2018; TOGNETTA, 2010). Certamente as evoluções das in-
vestigações científicas no campo da educação não só reiteram o quanto a 
temática da convivência escolar é o “calcanhar de Aquiles” da maioria das 
instituições de ensino, como também apontam para um problema que é 
tão multiforme quanto à complexidade das soluções que precisam ser bus-
cadas e implementadas nas escolas.

No Brasil, se considerarmos o relatório Talis de 2019 e os resultados do 
Pisa 2019 (IDOETA, 2019; INEP, 2019a, 2019b), a situação configura-se, 
nos últimos anos, um pouco pior que nos outros países: 19% de professores 
brasileiros dizem gastar muito tempo para gerenciar os problemas de convivên-
cia em salas de aulas, enquanto a média da OCDE – que engloba os dados de 
docentes, gestores e alunos de 37 países, sendo o Brasil um desses convidados – 
é de 13%; 44% dos estudantes brasileiros falam sobre a demora para começar 
os trabalhos em sala de aula em função de tais problemas, enquanto a média 
da OCDE é de 24%; 43% dos gestores apontam a falta de respeito dos alunos 
pelos professores, enquanto a média da OCDE é de 22%.

Em São Paulo, quando do início deste projeto em 2019, os dados dis-
ponibilizados pela Secretaria da Educação Pública revelam a diversidade 
desses problemas, bem como nos possibilitam reiterar o quanto não é ver-
dade que as escolas paulistas têm muitos “problemas de violência”, confor-
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me diferentes reportagens alardeavam antes da pandemia. Note-se, com 
auxílio do Gráfico 1 a seguir, que os números de Registros de Ocorrências 
Escolares (ROEs) do primeiro trimestre de 2019, preenchidos por direto-
res e enviados ao antigo Spec (Sistema de Proteção Escolar e Comunitária), 
mostram com clareza a diferença entre as “situações de indisciplina, incivi-
lidades, transgressões às regras”, cuja frequência é muito maior em relação 
àquela que se pode classificar como violência.

Gráfico 1: Registros de Ocorrências Escolares (ROEs) no primeiro 
trimestre de 2019.

Fonte: SEESP.

No gráfico, encontramos, por exemplo, 7.643 episódios de indisciplina 
recorrente, 2.028 episódios descritos como “saídas injustificadas de ativi-
dades em sala de aula” e 1.242 episódios de “uso indevido de aparelhos 
celulares”. Temos insistido que o tema da convivência na escola exige um 
olhar bastante criterioso para entender o que é frequente nessas institui-
ções: as condutas perturbadoras (VINHA, NUNES, 2018; VINHA, NU-
NES, TOGNETTA, 2020; TOGNETTA, 2021), também chamadas de 
“microviolências” (DEBARBIEUX, 2001).
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Não obstante, os resultados das avaliações internacionais também 
apontam o que as pesquisas na psicologia moral têm identificado quando 
tratam das características de formas menos frequentes de problemas de 
convivência, mas cuja intensidade e crueldade demandam uma condição 
de alerta às instituições que educam. Estamos falando de manifestações 
violentas peculiares das relações entre pares – o bullying e cyberbullying 
– e outras formas de violência chamadas “intrapessoais”, cuja latência é 
grande como o bullying, ou têm profundas relações de causalidade com o 
fenômeno (TOGNETTA, 2012; TOGNETTA, FODRA, BONI, 2020; 
TOGNETTA, LAHR, 2021). Trata-se dos problemas que temos chamado 
“sofrimento emocional” sobre o qual discutiremos mais a frente.

Temos nos assustado com esses fenômenos, que já existiam, mas que 
com a pandemia foram potencializados e, certamente, estarão presentes no 
cotidiano das escolas brasileiras. Este tem sido o grande desafio de nossas 
escolas porque tratamos de uma questão que não incomoda diretamente 
à autoridade, principalmente na escola, já que o bullying é um problema 
entre pares, escondido aos nossos olhos. Um desafio que nos alerta a uma 
condição de sofrimento de meninas e meninos que não sabem como se 
defender e, ao mesmo tempo, como se respeitar uns aos outros, reconhe-
cendo o limite à própria identidade e a do outro.  Trata-se de um problema 
para a construção da identidade de crianças e adolescentes e de como es-
tes legitimarão valores (tão esquecidos hoje em momentos pós-modernos) 
como a tolerância, o respeito e a generosidade.

Se observarmos novamente o mesmo gráfico da figura anterior aqui re-
plicado, poderemos notar como as investigações conduzidas na atualidade 
nos mostram que a quantidade de episódios do que chamamos “manifes-
tações de caráter violento” é bem menor quando comparada aos núme-
ros anteriores.
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Gráfico 2: Registros de Ocorrências Escolares (ROEs) no primeiro 
trimestre de 2019.

Fonte: SEESP.

Há questões bastante importantes a serem consideradas aqui: a primei-
ra delas é o destaque aos episódios de agressão física e verbal (respectiva-
mente, 2.706 e 1.067 episódios) e a outros registros, como os chamados 
“discriminações”, “ameaças” e mesmo o que se considera “bullying, humi-
lhação sistemática”. A dúvida que paira é, na mesma medida, a certeza de 
que as manifestações de tais problemas mostram a complexidade que têm 
e o quanto o entendimento dessas questões é urgente aos profissionais de 
ensino. A segunda questão que elencamos com base nesses dados diz res-
peito ao que, de fato, compreende-se como violência dura na escola. São 
episódios em que a violência é intencional e vitimiza, indefensavelmente 
(ou quase que), as pessoas envolvidas.

Note-se o quanto esses números são pequenos diante das manifestações 
perturbadoras que chamamos a atenção com a mesma figura anteriormen-
te: 68 casos de ação violenta de grupos ou gangues, 239 casos de uso de 
drogas ilícitas, 22 casos de tráfico, 86 casos de assédio sexual e 4 casos de 
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violência sexual ou estupro. Menos violência e mais indisciplinas, podería-
mos dizer com certeza. Contudo, o impacto da frequência, ainda que redu-
zida, dessas manifestações violentas é muito grande, danoso e preocupante. 
Finalmente, o terceiro ponto a chamar a atenção é um fato revelado por 
esses dados: antes da pandemia, já existiam casos de sofrimento emocional 
– 62 casos foram registrados somente no primeiro trimestre de 2019. São 
sessenta e dois meninos e meninas sofredores de um mal cruel, que certa-
mente se agigantou durante o período de afastamento social.

Pois bem! Tudo isso para mostrar que os dados que tínhamos como 
amostragem diagnóstica dos problemas de convivência da rede pública 
paulista nos apontavam para uma necessidade urgente de formação de 
professores, para a compreensão de formas mais eficazes e já elaboradas 
e implementadas em outros países (e artesanalmente, em outras redes de 
ensino ou escolas no Brasil), de modo a transformar o ambiente escolar em 
um lugar de bem-estar e de pertencimento a todos que ali convivem.

É grande, portanto, a necessidade de que educadores saibam como in-
tervir para a superação de um problema urgente, refletindo principalmente 
sobre a importância de um trabalho que considere a tomada de consciência 
de valores morais que superem diferentes formas de preconceito e, sobre-
tudo, que permitam a manifestação e o reconhecimento dos sentimentos 
dos envolvidos.

Um caminho seguro para tanto é auxiliar nossas alunas e alunos a se 
fortalecerem para se sentirem respeitados. Por isso, a importância de espa-
ços de colaboração e de aprendizagem dos valores morais.

É preciso lembrar também que a lei antibullying (BRASIL, 2015) re-
centemente sancionada em nosso país reitera a importância do trabalho 
com o problema do bullying, no âmbito de sua prevenção e da formação 
de docentes, exigindo-nos assim um esforço para estabelecer-se e organi-
zar-se um programa de prevenção à violência em que as alunas e os alunos 
atuem como protagonistas de suas ações.

O esforço desse projeto fora implantar, na medida em que docentes, es-
tudantes e membros da equipe gestora se fortalecem, um programa em que 
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a convivência ética na escola seja um valor, visto que a superação de formas 
de violência só é possível na urgência de seu contrário – de experiências 
positivas de convivência entre os iguais e com a autoridade na escola. Um 
programa, exatamente porque este consiste em uma sequência de ações 
sistematizadas, organizadas, intencionais e planejadas para o combate ao 
bullying como formas de prevenção ao problema, já que se fortalece, nesse 
ambiente, a experiência de formas de convivência respeitosa.

Como avaliar a implementação e o impacto de um programa de convi-
vência em escolas públicas como o almejado neste projeto, diante do caos 
vivido durante os anos de 2020 e 2021, em que o mundo passou pelo iso-
lamento social, nossos alunos, alunas e profissionais de ensino se afastaram 
das escolas?

Como descrito nos capítulos anteriores, a mudança na trajetória das 
investigações conduzidas durante a implementação da proposta em ques-
tão construiu-se com base na necessidade emergente e no desafio de am-
parar equipes gestoras, docentes e estudantes. Nesse sentido, passamos a 
apresentar o conjunto de investigações encaminhadas durante o trabalho, 
que estão relacionadas a temas de investigação conduzidos pelo grupo de 
pesquisadoras e pesquisadores ligados ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação Escolar da Unesp.

5.1 Primeira pesquisa – O clima relacional nas escolas 
estaduais paulistas: desafios anteriores à pandemia

Há uma recomendação do Conselho Nacional do Clima Escolar, si-
tuado em Nova York (NATIONAL SCHOOL CLIMATE COUNCIL, 
2007), para que as avaliações do clima escolar realizadas periodicamen-
te possibilitem a discussão dos resultados encontrados, de modo que 
sejam elaborados programas de intervenção que atuem nas dificulda-
des identificadas.

Sabe-se que o instrumento “questionário” utilizado é uma das possíveis 
ferramentas que as escolas podem ter para mensurar as características do 
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clima da instituição. A observação, os registros de situações ocorridas e 
outras formas de evidências que possam indicar as dificuldades e as con-
quistas da escola são bem-vindas quando se trata de reconhecer a própria 
realidade para transformá-la.

Essa proposta condiz inclusive com as prescrições dos artigos 6º e 7º 
da Lei Antibullying, que indicam a necessidade de serem “produzidos e 
publicados relatórios bimestrais das ocorrências de intimidação sistemática 
(bullying) nos Estados e municípios para o planejamento das ações”, bem 
como recomendam que “os entes federados poderão firmar convênios e es-
tabelecer parcerias para a implementação e a correta execução dos objetivos 
e diretrizes do Programa instituído por esta Lei” (BRASIL, 2015).

Reitera-se ainda que, para uma análise que prime pela melhoria do 
clima, as avaliações sobre as questões de convivência devem considerar as 
particularidades da comunidade em que a escola está inserida. Finalmente, 
se o clima escolar é o “conjunto das percepções de seus atores”, vale afir-
mar que as percepções não são juízos negativos, indicadores de posição e 
nem mesmo verdades absolutas sobre os aspectos observados. São evidên-
cias que mostram como estudantes, docentes, gestoras e gestores sentem 
e veem as diferentes dimensões do clima. É preciso lembrar também que 
a percepção dos diferentes atores corresponde a um período determinado. 
Não obstante, é igualmente necessário se atentar para o mau uso de um 
questionário do clima escolar, principalmente em um país cujo opróbrio é 
evidente: tenta-se a todo custo um ranqueamento das escolas fundamenta-
do em índices obtidos em avaliações governamentais.

Certamente as comparações entre as escolas não podem se sustentar 
quando se pensa o valor de um questionário do clima relacional, visto que 
seus resultados não interessam para os que estão fora da instituição educa-
tiva, e sim para aqueles que convivem nela. Isso não exclui a possibilidade 
de que se possa mapear de forma cautelosa os maiores problemas e onde 
eles estão concentrados quando se pensa em uma rede de ensino. Trata-se, 
não se tem dúvida, de um instrumento de apoio quando aplicado em rede, 
para que se possa gerar políticas de reconstrução junto àqueles que mais 
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precisam. Contudo, ao se pensar no diagnóstico em rede, é possível encon-
trar uma característica comum na totalidade das escolas envolvidas. Nesse 
caso, não se trata novamente de validar a qualidade do “clima relacional” 
como uma soma de todas as perspectivas e indicativos, mas sim, de buscar 
atributos gerais que expliquem a necessidade de programas sustentáveis 
com base nos maiores problemas detectados.

Feitas tais considerações, passemos à apresentação dos resultados da 
aplicação do primeiro diagnóstico do clima relacional, que corresponde 
às três dimensões do clima escolar das escolas públicas do Estado de São 
Paulo. Esclarecemos que no caso da dimensão das situações de intimidação 
entre estudantes, as respostas são relacionadas a itens que constam somente 
no questionário destinado às alunas e aos alunos, justamente por estarem 
envolvidos diretamente em violências como o bullying.

Faz-se necessário considerar que, para a apresentação dos gráficos das 
dimensões a seguir, procedemos à codificação das “posições33 – negativas, 
intermediárias e positivas”, pautada no cálculo da pontuação média obtida 
em cada dimensão; assim, atribuímos a divisão em tercis à soma das al-
ternativas de quatro pontos. Ao primeiro tercil, foi atribuída a pontuação 
de 1 a 2,25: posição negativa; ao segundo tercil, de 2,26 a 2,75: posição 
intermediária; e, ao terceiro tercil, de 2,76 até 4,00: posição positiva.

A seguir, apresentaremos detalhes dos dados utilizando cópias dos grá-
ficos retirados da Secretaria Escolar Digital34, plataforma em que essas in-
formações foram disponibilizadas para os diferentes atores envolvidos na 
pesquisa35. O relatório completo entregue à Seduc encontra-se no Anexo 
20 deste relatório (Relatório dos dados do clima relacional – Seduc-SP).

33 A nomenclatura “posição” refere-se às percepções dos participantes da pesquisa, iden-
tificadas com base nas análises dos dados coletados.

34 Disponível em: https://sed.educacao.sp.gov.br. Acesso em: 05 mar. 2022.

35 Em alguns casos, os percentuais não aparecem detalhadamente nos gráficos deste do-
cumento por uma questão técnica, já que a visualização na plataforma só era possível 
ao se movimentar o mouse do computador. As porcentagens descritas foram devida-
mente levantadas pelas pesquisadoras e pesquisadores.
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5.1.1 Análise das percepções negativas, intermediárias e 
positivas das três dimensões do clima relacional

Ao analisarmos os resultados por dimensão, verificamos que a percep-
ção dos estudantes nas três dimensões é predominantemente boa – 82,64% 
na dimensão sobre intimidações; 54,13% em regras e sanções; e 57,72% 
em relações sociais e conflitos. No Gráfico 3 é possível verificar que os per-
centuais de respostas de estudantes que sinalizam um clima negativo são 
condizentes com os dados das demais pesquisas internacionais.

Nessa categoria de gráfico estão apresentados na abscissa (eixo ho-
rizontal) a pontuação de zero a cem. Na ordenada (eixo vertical) estão 
discriminadas as informações, neste caso, as dimensões contempladas nos 
questionários do clima relacional na escola. As barras indicam a proporção 
dos participantes cujas respostas sinalizam uma percepção negativa, inter-
mediária ou positiva do clima.

Gráfico 3: Percepção do clima relacional por estudantes – Dimensões.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.
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O mesmo pode ser observado nas percepções de docentes e membros 
das equipes gestoras, indicando um clima predominantemente positivo 
nas duas dimensões – “As regras, as sanções e a segurança na escola” e “As 
relações sociais e os conflitos na escola” – investigadas nos questionários 
respondidos por esses grupos.

Nos Gráficos 4 e 5, observa-se que não aparecem informações da di-
mensão “As situações de intimidação entre os alunos” para professores e 
gestores porque os itens relacionados no questionário são bem específicos 
para os alunos, tendo sido, por isso, avaliadas as percepções somente nas 
demais dimensões.

Gráfico 4: Percepções do clima relacional por professores – Dimensões.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.
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Gráfico 5: Percepções do clima relacional das dimensões por gestores 
– Dimensões.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Vale salientar que os resultados positivos não excluem a necessidade de 
construção de um plano intencional e sistemático da melhoria da convi-
vência em cada escola. Ainda que com percentuais pequenos da percepção 
negativa das escolas, é preciso olhar para dentro de cada dimensão para 
compreendermos as características que apontam dificuldades e problemas 
que precisam ser superados. Passemos a essas análises.
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5.1.2 Análise detalhada por dimensões

5.1.2.1 Dimensão “As relações sociais e os conflitos na 
escola”

O Gráfico 6 inclui dados comparativos sobre as percepções dos dife-
rentes grupos.

Gráfico 6: Percepção da dimensão “As relações sociais e os conflitos na 
escola” por alunos, professores e gestores.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Observando o gráfico é possível verificar diferenças entre percepções 
de estudantes, docentes e gestores na dimensão estudada. Verifica-se que 
estes últimos têm uma visão mais positiva a respeito desse aspecto do clima 
relacional na escola, já as alunas e os alunos o percebem de uma forma mais 
negativa, fato que também se repetirá em relação à outra dimensão em que 
os três grupos responderam.

Sobre as relações dentro da escola, as alunas e os alunos são quem me-
nos demonstram satisfação na relação com a equipe gestora. O Gráfico 7 
apresenta respostas dadas pelos alunos, professores e gestores no item que 
investigava o nível de satisfação dos três grupos em relação ao diretor, vi-
ce-diretor etc.
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Gráfico 7: Comparação de respostas de satisfação por alunos, professores 
e gestores – Gestores

O quanto você está satisfeito com sua relação com: Os gestores (diretor, 
vice-diretor).

Fonte: Secretaria Escolar Digital.
O mesmo acontece nas relações com coordenadores. As alunas e os 

alunos são os que mais reportam insatisfação nessa relação, como pode ser 
observado no Gráfico 8 a seguir.
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Gráfico 8: Comparação de respostas de satisfação por alunos, professores 
e gestores – Coordenadores.

O quanto você está satisfeito com sua relação com: O coordenador/orien-
tador.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Percebe-se que as alunas e os alunos demonstram estabelecer relações 
mais positivas com funcionárias e funcionários em geral do que com mem-
bros da coordenação pedagógica, assim como com docentes, conforme 
apresentado a seguir no Gráfico 9.
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Gráfico 9: Comparação de respostas de satisfação por alunos, professores 
e gestores – Funcionários.

O quanto você está satisfeito com sua relação com: Os funcionários.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Com base na análise por perfil, é possível ter uma visão mais detalha-
da das percepções dos alunos em relação aos adultos da escola, conforme 
apresentado no Gráfico 10 a seguir:
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Gráfico 10: Comparação de respostas de satisfação por alunos – 
Funcionários, Coordenador e Gestores.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

No Gráfico 11 a seguir, observamos que as gestoras e gestores, ain-
da que manifestem satisfação com os docentes, apresentam uma pequena 
porcentagem de “pouco satisfeitos”. É uma diferença pequena, mas é algo 
que demanda atenção. Problemas na equipe da escola podem gerar um 
clima negativo.
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Gráfico 11: Comparação de respostas de satisfação por professores e 
gestores –Professores.

O quanto você está satisfeito com sua relação com: Os professores.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Outro dado relevante é que, conforme apresentado no Gráfico 12 a 
seguir, as professoras e os professores percebem suas relações com estudan-
tes de forma mais negativa (27,1%) do que os gestores com as alunas e os 
alunos (10,49%).
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Gráfico 12: Comparação de respostas de satisfação por professores e 
gestores – Alunos(as).

O quanto você está satisfeito com sua relação com: Os(As) alunos(as).

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Em relação aos conflitos entre estudantes e docentes e entre estudantes 
e seus pares, é interessante notar que os dados apresentados mostram um 
clima positivo, visto que a percepção dos três grupos é semelhante, ou seja, 
gestores, professores e alunos reconhecem os conflitos em proporções se-
melhantes. Esclarecemos que no Gráfico 13 a seguir, as colunas que sobem 
da abscissa representam os percentuais de respostas, isto é, as que estão em 
tons de vermelho indicam ocorrência frequente de conflitos entre alunas, 
alunos e docentes.
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Gráfico 13: Comparação de respostas indicadoras de frequência dos 
conflitos por alunos, professores e gestores – Conflitos entre alunos 

e professores.

O quanto você concorda com cada uma das seguintes afirmações sobre a 
sua escola: Há muitas situações de conflito entre os(as) alunos(as) e os(as) 
professores(as).

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

É especialmente importante o fato de os dados demonstrarem que 
professoras e professores percebem os conflitos entre pares em percentuais 
semelhantes aos estudantes, facilitando, com isso, o reconhecimento dos 
problemas e o apoio docente para mediar esses conflitos.

Outra comparação apresentada no Gráfico 14 a seguir indica as di-
ferenças entre as respostas dos três grupos a respeito dos conflitos en-
tre estudantes.
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Gráfico 14: Comparação de respostas indicadoras de frequência dos 
conflitos por alunos, professores e gestores – Conflitos entre alunos.

O quanto você concorda com cada uma das seguintes afirmações sobre a 
sua escola: Há muitas situações de conflito entre os alunos.

Fonte: Secretaria Escolar Digital

Quanto às situações de conflito entre estudantes, 18,26% concordam 
haver muitos conflitos entre os pares e 27,71% concordam haver conflitos. 
A diferença dessa percepção por parte de docentes e de membros da equipe 
gestora é pequena, mas nota-se que as alunas e os alunos ainda reportam 
mais problemas do que os adultos.

A seguir, o Gráfico 15 representa as respostas dos três grupos de partici-
pantes, em comparação sobre a boa vontade para a resolução de problemas.
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Gráfico 15: Comparação de respostas por alunos, professores e gestores – 
Boa vontade para resolução de problemas.

O quanto você concorda com cada uma das seguintes afirmações sobre a 
sua escola: As pessoas demonstram boa vontade para resolver os problemas 
nessa escola.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

No caso das soluções dos problemas, a diferença da percepção dos es-
tudantes para a percepção dos adultos é grande. Enquanto a soma da per-
cepção negativa das alunas e dos alunos é de 52%, a soma de docentes é 
20%, e a de gestoras e gestores é 17%. Esse dado corresponde ao que vimos 
anteriormente: na dimensão dos conflitos, os estudantes percebem mais os 
problemas na escola, compreendendo que não há boa vontade por parte 
dos adultos para resolução dos conflitos com os quais se envolvem.

Sobre o sentimento de acolhimento vigente entre docentes e equipe 
gestora no ambiente da escola, o Gráfico 16 a seguir demonstra maior in-
cidência de respostas positivas, pois 83,59% dos professores e 91,43% dos 
gestores afirmam que se sentem acolhidos e que gostam da escola. Nesse 
caso, a comparação não inclui estudantes por não haver um item de corre-
lação no questionário para essa questão.
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Gráfico 16: Comparação de respostas por professores e gestores – 
Sentimentos de acolhimento na escola.

O quanto você concorda com uma das seguintes afirmações sobre a sua 
escola: Eu me sinto acolhido e gosto de estar na escola.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Porém, ainda que o nível de satisfação seja alto, cabe ressaltar que as 
professoras e os professores se declaram mais insatisfeitos (16,5%) em estar 
na escola do que membros da equipe gestora (8,5%).

É interessante o fato de as alunas e os alunos terem percepções seme-
lhantes a de seus professores sobre a relação com a autoridade, ou seja, 
concordam com docentes que estes, às vezes, são desrespeitados. O Gráfico 
17 a seguir demonstra que ambos os grupos têm praticamente o mesmo 
percentual de respostas: 33,21% dos estudantes e 33,04% dos docentes 
respondem negativamente; e 66,79%, e 66,49%, respectivamente , res-
pondem positivamente.
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Gráfico 17: Comparação de respostas por alunos, professores e gestores – 
Desrespeito dos alunos pelos professores.

Indique o quanto essas situações ocorrem na escola: Os alunos desrespeitam 
os professores.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Sobre a relação entre estudantes, funcionárias e funcionários, no Grá-
fico 18 a seguir é possível verificar que, embora as respostas sejam predo-
minantemente positivas, as alunas e os alunos percebem mais desrespeito 
dos funcionários com eles (26,5%) do que os gestores (9%), quando com-
parados os dois grupos.
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Gráfico 18: Comparação de respostas por alunos e gestores – Relação de 
respeito dos funcionários e alunos.

Indique o quanto essas situações ocorrem na escola: Os funcionários tratam 
todos os alunos com respeito.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Interessantemente, quando analisamos as situações em que os alunos 
ofendem e ameaçam os docentes, os professores respondem de manei-
ra mais negativa. Isso não significa que os discentes não reconheçam o 
desrespeito aos professores; na verdade, de acordo com outras pesquisas, 
esses dados alertam para a necessidade de os docentes serem formados e 
de refletirem sobre as diferenças entre o desrespeito ao contrato social da 
aprendizagem e o desrespeito direto à pessoa da autoridade. Neste caso, 
12,6% dos alunos e 18,52% dos professores responderam negativamente, 
demonstrando que os professores se sentem mais ameaçados do que os 
alunos acreditam ameaçar.
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Gráfico 19: Comparação de respostas por alunos e professores – Alunos 
ofendem e ameaçam professores.

Indique o quanto essas situações ocorrem na escola: Os alunos ofendem ou 
ameaçam alguns professores.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

No Gráfico 20 a seguir, chama-nos a atenção que, enquanto cerca 
de 30% das respostas dos estudantes reportam menos apoio de docen-
tes em relação aos alunos com deficiência, apenas 15,4% dos professores 
e 19,2% dos gestores percebem a questão da mesma forma, apontando 
que, na visão dos alunos, a acolhida a essa população de estudantes tem 
alguns problemas.
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Gráfico 20: Comparação de respostas por alunos, professores e gestores – 
Apoio aos alunos com deficiência.

Indique o quanto essas situações ocorrem na escola: Os estudantes com defi-
ciência têm o apoio que precisam dos professores para se sentirem incluídos 
no grupo.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

No Gráfico 21 a seguir, acompanhamos os resultados sobre a percepção 
de apoio e preocupação com a vida dos alunos fora da escola.
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Gráfico 21: Comparação de respostas por alunos e gestores – Apoio da 
equipe gestora aos alunos em sua vida fora da escola.

Indique o quanto essas situações ocorrem na escola: A equipe gestora (orien-
tador, coordenador, diretor, vice-diretor) demonstra preocupação com a 
vida dos alunos fora da escola.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Observa-se que as alunas e os alunos percebem de maneira muito di-
ferente a preocupação da equipe gestora com a vida dos discentes fora da 
escola. Enquanto 52% dos gestores veem de forma negativa, apenas 12% 
deles se percebem da mesma forma, um fato bastante preocupante quando 
os adultos da escola parecem não saber do cotidiano que passam os alunos.

Quanto à linguagem e às ações dos professores com os alunos, as co-
lunas de respostas negativas (tons de vermelho) indicam que os docentes 
gritam com frequência em sala de aula. O mesmo acontece nos Gráficos 
22 e 23 a seguir, em que as respostas negativas demonstram a percepção de 
que professoras e professores ameaçam estudantes.
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Gráfico 22: Comparação de respostas por alunos e professores – 
Professores que gritam.

Marque a ocorrência das seguintes situações. (Aluno) Os professores de sua 
classe: / (Professor) Os professores na sua escola: Gritam.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Embora 9,52% dos professores percebam menos problemas em relação 
aos gritos e à linguagem utilizada na escola do que 42,43% dos alunos, fica 
evidente a necessidade de se repensar essas práticas em situações de incivi-
lidades (quando o professor acaba gritando para que os alunos se engajem 
nas atividades do dia a dia). O uso da linguagem descritiva é, portanto, 
uma indicação para a formação de professores nas escolas da rede.

Por outro lado, há dados positivos relativos ao uso de ameaças e humi-
lhações, pouco percebidas tanto entre os alunos quanto entre os professo-
res. No Gráfico 23 a seguir, percebemos que os percentuais de responden-
tes que afirmam serem os professores autores de ameaças aos estudantes é 
bem pequeno.



Capítulo V - Dos resultados das pesquisas144   |  

Gráfico 23:  Comparação de respostas por alunos e professores – 
Professores que ameaçam.

Marque a ocorrência das seguintes situações. (Aluno) Os professores de sua 
classe: / (Professor) Os professores na sua escola: Ameaçam alguns estudantes.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

O mesmo pode ser acompanhado no Gráfico 24 a seguir em relação a 
situações em que professores “tiram sarro” ou humilham.
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Gráfico 24: Comparação de respostas por alunos e professores – 
Professores que humilham.

Marque a ocorrência das seguintes situações. (Aluno) Os professores de sua 
classe: / (Professor) Os professores na sua escola: “Tiram sarro” ou humi-
lham alguns estudantes.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Esclarecemos que essas percepções negativas em pequeno número nun-
ca podem ser desprezadas, dado que, para aqueles que reportam ameaças e 
humilhações, há a percepção de que está faltando um valor do qual não se 
abre mão em uma escola: o respeito.

5.1.2.2 Dimensão: regras e sanções

No caso das regras na escola, optamos por analisar os gráficos em barras 
e linhas. É possível perceber no Gráfico 25 a seguir – em barras – que os 
três grupos de participantes do questionário do clima relacional na escola 
têm uma percepção semelhante quanto à participação ou não dos alunos 
na elaboração e nas mudanças das regras. Isso significa que todos reconhe-
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cem o quanto não acontece a corresponsabilização dessa tarefa por parte 
dos diferentes atores. Essa percepção contribuirá para o reconhecimento 
das escolas sobre a necessidade da prática de espaços democráticos (as-
sembleia de classe) e da superação de situações de incivilidades, já que os 
alunos, sem participação efetiva na elaboração das regras, pouco se sentem 
pertencentes ao espaço escolar.

Gráfico 25: Comparação de respostas por alunos, professores e gestores – 
Participação dos alunos na elaboração de regras.

Marque com que frequência isso ocorre em sua escola: Os estudantes parti-
cipam da elaboração e das mudanças de regras da escola.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Entretanto, no Gráfico 26 a seguir – em linhas – é possível perceber que 
a curva de respostas negativas é decrescente, na direção dos alunos para os 
gestores, ou seja, os gestores são os que menos percebem que os alunos não 
estão participando democraticamente da elaboração das regras. O fato de 
54,04% dos gestores responderem positivamente contra 30,65% de respos-
tas afirmativas dadas pelos alunos, demonstra uma diferença grande entre o 
que gestores e alunos entendem por participação democrática na escola.
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Gráfico 26: Comparação de respostas por alunos, professores e gestores – 
Participação dos alunos na elaboração de regras.

Marque com que frequência isso ocorre em sua escola: Os estudantes parti-
cipam da elaboração e das mudanças de regras da escola.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

No Gráfico 27 a seguir observa-se que os professores percebem os ges-
tores como criadores das regras na escola, o que faz com que não se sintam 
representados e corresponsáveis por este espaço. Enquanto 70,69% dos 
docentes apontam os gestores como criadores de regras, 44,69% destes 
não se veem da mesma forma. Esclarecemos que, nesse caso, as respostas 
negativas indicam justamente a percepção de pouca participação dos res-
pondentes na elaboração das regras.
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Gráfico 27: Comparação de respostas por professores e gestores – Criação 
de regras pela equipe gestora.

Marque com que frequência isso ocorre em sua escola: As regras são criadas 
principalmente pela equipe gestora da escola (Direção, Coordenação).

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Sobre o cumprimento das regras na escola pelos adultos, encontramos 
novamente aspectos positivos, no sentido de que os três grupos reconhe-
cem que os adultos cumprem as regras, mas com base nos dados expostos 
no Gráfico 28 a seguir, alertamos que os professores e gestores reconhe-
cem menos fragilidades nesse aspecto, denotando que, na visão dos alunos, 
os adultos poderiam cumprir mais as regras, que deveriam ser respeitadas 
por todos.
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Gráfico 28: Comparação de respostas por alunos, professores e gestores – 
Cumprimento das regras da escola pelos adultos.

Marque com que frequência isso ocorre em sua escola: Em geral, os adultos 
(professores, funcionários e direção) cumprem as regras da escola.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Nota-se que 28,24% dos alunos apresentam uma percepção mais ne-
gativa sobre a situação colocada, contra 12,64% dos professores e 12,01% 
dos gestores. Sendo assim, novamente, percebemos haver uma certa discre-
pância entre a visão dos alunos e a dos adultos.

Sobre o cumprimento das regras na escola pelos estudantes, nos Gráfi-
cos 29 e 30 a seguir é possível analisar que docentes e membros da equipe 
gestora percebem de forma muito mais positiva do que os estudantes o fato 
de cumprirem as regras, não sendo, porém, o que os demais dados indicam.
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Gráfico 29: Comparação de respostas por alunos, professores e gestores – 
Cumprimento das regras da escola pelos alunos (em colunas).

Marque com que frequência isso ocorre em sua escola: Em geral, os estu-
dantes cumprem as regras da escola.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.
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Gráfico 30: Comparação de respostas por alunos, professores e gestores – 
Cumprimento das regras da escola pelos alunos (em linhas).

Marque com que frequência isso ocorre em sua escola: Em geral, os estu-
dantes cumprem as regras da escola.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Uma hipótese que pode explicar o fato de alunas e alunos apontarem 
que cumprem menos as regras do que os professores – enquanto os gestores 
pensam que os estudantes as cumprem – é o que se nota em observações 
em escolas: muitos alunos, quando não compreendem a necessidade da 
regra, quando não participam de sua elaboração, costumam burlar o siste-
ma. Professores e gestores podem ter uma falsa impressão de que as regras 
estão sendo cumpridas, contudo, vemos que os próprios estudantes estão 
dizendo que não as estão cumprindo.

Quanto às regras serem justas, por meio do Gráfico 31 a seguir, veri-
ficamos que para estudantes as regras são muito menos justas do que para 
docentes e membros das equipes gestoras.



Capítulo V - Dos resultados das pesquisas152   |  

Gráfico 31: Comparação de respostas por alunos, professores e gestores – 
Sobre as regras serem justas e válidas para todos.

Marque com que frequência isso ocorre em sua escola: As regras são justas e 
valem para todos (alunos, professores, funcionários, diretor).

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

A diferença para os gestores é evidente no Gráfico 32 a seguir – 
em linhas.
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Gráfico 32: Comparação de respostas por alunos, professores e gestores – 
Sobre as regras serem justas e válidas para todos.

Marque com que frequência isso ocorre em sua escola: As regras são justas e 
valem para todos (alunos, professores, funcionários, diretor).

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Em curva ascendente, as respostas de docentes e membros da equipe 
gestora demonstram uma percepção de justiça incoerente com a percep-
ção dos discentes. Este é um ponto que, para garantir um clima positivo, 
demanda discussão e reflexão em cada unidade escolar, visto o sentimento 
dos alunos sobre o fato de se sentirem injustiçados.

Esses dados condizem com as respostas dadas à questão da existência de 
espaços destinados à discussão dos problemas de convivência, na maioria 
das vezes relacionados à indisciplina e ao contrato sobre as regras na escola. 
No Gráfico 33 a seguir, é possível, mais uma vez, observar que os percen-
tuais de respostas são semelhantes. Os três grupos reconhecem não haver 
espaços suficientes na escola de discussão democrática dos problemas. En-
tretanto, uma vez mais também, as gestoras e gestores percebem menos 
essa necessidade.
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Gráfico 33: Comparação de respostas por alunos, professores e gestores – 
Sobre os espaços de discussão dos temas da convivência.

Marque com que frequência isso ocorre em sua escola: Há momentos e es-
paços destinados a discutir os problemas de convivência, de disciplina e as 
regras na escola.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.
Quanto aos casos de violência dura, nos Gráficos 34, 35 e 36 a seguir 

é possível acompanharmos as comparações entre as percepções que os três 
grupos têm a respeito de manifestações de violência dura na escola.
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Gráfico 34: Comparação de respostas por alunos, professores e gestores – 
Sobre alunos embriagados ou drogados na escola.

Marque com que frequência isso ocorre em sua escola: Alguns alunos vêm 
para a escola embriagados ou drogados.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.
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Gráfico 35: Comparação de respostas por alunos, professores e gestores – 
Sobre alunos traficando drogas na escola.

Marque com que frequência isso ocorre em sua escola: Alguns alunos trafi-
cam drogas dentro da escola.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.
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Gráfico 36: Comparação de respostas por alunos, professores e gestores – 
Sobre alunos com facas, canivetes, estiletes etc. na escola.

Marque com que frequência isso ocorre em sua escola: Alguns alunos tra-
zem facas, canivetes, estiletes etc. como armas para a escola.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Fica claro o quanto os professores e os gestores podem ter dificuldade 
em mudar, sozinhos, o que acontece na escola, visto que os alunos são os 
que mais percebem as questões de embriaguez, tráfico de drogas e armas 
dentro da escola, o que causa – ou pode vir a causar – a violência dura. Isso 
também justifica o porquê de ser tão difícil prever um ataque a uma escola, 
pois os adultos têm pouco acesso a essas informações. Ao trabalharmos o 
protagonismo dos alunos, esses problemas podem ser melhor evitados por 
meio de ações de prevenção dos próprios pares.

Os dados também justificam o fato de não haver necessidade de polí-
cia na escola, porque a violência dura é muito menor do que as situações 
de indisciplina, podendo ser resolvidas, portanto, com o planejamento de 
ações sistemáticas e intencionais organizadas pelas comunidades escolares.

Em relação a como são resolvidos os conflitos na escola, no Gráfico 37 
a seguir observa-se que 46,91% das alunas e dos alunos percebem de forma 
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mais negativa a maneira como os conflitos são resolvidos, contra 21,04% 
dos docentes e 6,6% da equipe gestora.

Gráfico 37: Comparação de respostas por alunos, professores e gestores – 
Sobre como os conflitos são resolvidos (em colunas).

Marque com que frequência isso ocorre em sua escola: Os conflitos são 
resolvidos de forma justa para os envolvidos.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

A diferença fica mais evidente no Gráfico 38 a seguir – em linhas. No-
ta-se também uma diferença importante entre as respostas de professores e 
gestores a respeito do tema.
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Gráfico 38: Comparação de respostas por alunos, professores e gestores – 
Sobre como os conflitos são resolvidos (em linhas).

Marque com que frequência isso ocorre em sua escola: Os conflitos são re-
solvidos de forma justa para os envolvidos.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

No gráfico em linhas, o grande decréscimo das respostas negativas dos 
docentes e gestores demonstram que esses dois grupos muito se diferen-
ciam dos alunos em relação à percepção de justiça na solução dos conflitos. 
Essa discrepância pode ocasionar a piora do clima e o consequente aumen-
to da indisciplina e de problemas de violência na escola.

No Gráfico 39 a seguir há respostas dos alunos para diferentes itens 
relacionados às providências que os professores tomam em relação aos con-
flitos. Destacamos que um dos itens se refere a uma postura assertiva: os 
alunos são ouvidos e incentivados. As demais são posturas menos asserti-
vas, frequentemente relacionadas com sanções expiatórias como: colocar 
para fora da sala de aula e retirar o objeto (celular, fone de ouvido etc.) 
envolvido no conflito. Há também aquelas que reafirmam a necessidade 
que o corpo docente tem de receber formação para o trabalho com os con-
flitos em sala de aula, pois os alunos indicam que, por vezes, os professores 
parecem não saber o que fazer.
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Gráfico 39: Respostas por alunos – Sobre como os conflitos são 
resolvidos pelos professores.

Com que frequência os professores tomam as atitudes abaixo:

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

No Gráfico 40 a seguir, podemos acompanhar as respostas dos profes-
sores para itens correlacionados no questionário.
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Gráfico 40: Respostas por professores – Sobre como os conflitos são 
resolvidos pelos professores.

Como os conflitos são resolvidos pelos professores.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Observa-se a discrepância dos dados comparativos sobre como os alu-
nos percebem o fato de não serem ouvidos pelos adultos, bem como da 
retirada de objetos, das mudanças de lugar e de serem colocados para fora 
da sala ou encaminhados para a coordenação. Os professores têm uma 
percepção muito menor de tais ações.

Os encaminhamentos para a direção e a informação à família pode 
indicar uma forma de terceirização do problema. Também demonstram 
o quanto o professor pode tomar algumas decisões comprometedoras por 
não saber exatamente como agir, reafirmando uma necessidade formativa 
para que outras possibilidades de sanções e encaminhamentos sejam dadas.

Quanto às ações frente aos conflitos, nos Gráficos 41, 42 e 43 a se-
guir é possível acompanhar as respostas dos gestores, professores e alunos 
sobre itens que indicam a maneira como a escola age quando os alunos se 
envolvem em conflitos ou desobedecem às regras. Destacamos que entre 
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as opções de resposta há uma atitude que seria mais assertiva – os alunos 
envolvidos são ouvidos e convidados a reparar seus erros. Portanto, neste 
caso, as respostas negativas indicam que, na percepção de alguns, essa não 
é uma saída para resolverem o problema.

Gráfico 41: Respostas por gestores – Sobre como os conflitos entre 
estudantes são resolvidos pela escola.

Com que frequência a escola toma as atitudes abaixo quando os alunos se 
envolvem em conflitos.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.
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Gráfico 42: Respostas por professores – Sobre como os conflitos entre 
estudantes são resolvidos pela escola.

Com que frequência a escola toma as atitudes abaixo quando os alunos se 
envolvem em conflitos.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.
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Gráfico 43: Respostas por aluno – Sobre como os conflitos entre 
estudantes são resolvidos pela escola.

Com que frequência a escola toma as atitudes abaixo quando os alunos se 
envolvem em conflitos.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Nessa sequência de figuras apresentadas podemos perceber algumas 
questões que demandam cuidado e reflexão por parte das escolas.

Em primeiro lugar, as categorias de sanção mais utilizadas são a trans-
ferência da responsabilidade para a família e a advertência oral, duas for-
mas de sanção expiatória que contribuem para a manutenção da tendência 
heterônoma nos sujeitos. Também se nota a diferença de percepção que 
professores e gestores têm quanto à humilhação dos alunos na frente dos 
colegas. O corpo discente reporta muito mais essa prática.

Os estudantes também se percebem impedidos de participar das ativi-
dades, diferentemente do que os professores e gestores afirmam fazer.
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5.1.2.3 Dimensão: as situações de intimidação entre os alunos

Embora qualquer percentual que indique violência sistemática entre 
pares seja grave, os dados desta pesquisa não são diferentes do que a litera-
tura nos indica, levando-nos a compreender que os números no Estado de 
SP condizem com investigações em outras regiões e países. Por exemplo, 
28,05% dos estudantes responderam que nos últimos 3 meses foram agre-
didos, maltratados, intimidados, ameaçados, excluídos ou humilhados; e 
22,78% afirmaram ter medo de alguns colegas.

Gráfico 44: Respostas por alunos – Sobre práticas de intimidação.
Assinale com que frequência as situações abaixo ocorreram com você nos últimos 

3 meses.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Os percentuais apresentados equivalem à somatória das respostas “al-
gumas vezes”, “muitas vezes” e “sempre”, conforme consta da imagem 
parcial do questionário original disponível na figura 13 a seguir. Nesse 
caso, é importante agrupar os resultados dos três pontos de resposta, pois 
uma característica importante do bullying é a frequência. Portanto, sofrer 
agressões “algumas vezes” já é suficiente para se configurar a intimidação 
sistemática entre pares.
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Figura 13: Imagem do questionário original encaminhado aos alunos.

Fonte: Vinha, Morais e Moro (2017, p. 29).

Na percepção dos alunos sobre o que viram acontecer com os pares, 
59,82% dos participantes responderam ter presenciado alguém ser agredi-
do, maltratado, ameaçado, excluído ou humilhado por algum colega nos 
últimos 3 meses (“algumas vezes”, “muitas vezes” e “sempre”). Ressaltamos 
que o percentual tende a crescer quando se trata da percepção de quem viu 
alguma agressão, afinal vários alunos podem ter visto uma mesma situa-
ção de violência. Isso não significa haver dissonância entre a percepção de 
quem sofre e de quem assiste.

Podemos notar também que existem dois tipos diferentes de intimida-
ções – uma que se refere a casos de agressão e maus tratos, e outra relacio-
nada a situações de provocação e “zoação”. Reconhecemos a primeira – que 
se refere diretamente à violência – para indicar os “casos de bullying” entre 
os que são vitimados. Nota-se uma frequência maior nas agressões que 
retratam um conteúdo provocativo em comparação com as demais. Os 
dados sugerem, novamente, que sejam formuladas estratégias de formação 
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de professores que os permitam compreender a natureza das provocações 
para saber intervir sobre estas.

No Gráfico 45 a seguir podemos analisar quais os locais em que as in-
timidações acontecem na escola.

Gráfico 45: Respostas por alunos – Sobre os locais em que as 
agressões acontecem.

Nos últimos 3 meses, com que frequência essas agressões aconteceram nos seguin-

tes ambientes:

Fonte: Secretaria Escolar Digital.

Podemos notar aquilo que as pesquisas mais recentes também nos mos-
tram: muitas situações ocorrendo no ambiente virtual. As respostas negati-
vas de 31,48% dos estudantes indicam que a maior frequência de agressões 
tem acontecido por meio da internet e do celular. Isso alerta a escola para a 
urgente necessidade de se envolver com as questões da convivência virtual 
e com o estudo sistemático da empatia virtual – cyber empatia – como um 
conteúdo notadamente atual que deva ser trabalhado com os alunos nas 
escolas paulistas.
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Outro ponto que nos chama a atenção é que, em segundo lugar nas res-
postas dos alunos, foram indicados os “locais próximos à escola” – 30,14% 
de respostas negativas. Isso nos remete ao já sabido sobre como a vulnera-
bilidade do entorno da escola pode favorecer a intimidação, e como bem 
alertam as pesquisas, escolas em locais vulneráveis exigem um trabalho 
para além dos muros da escola, com uma especial atenção das redes de 
proteção escolar.

O Gráfico 46 a seguir destaca que professores e gestores percebem a 
ocorrência de intimidação entre pares na escola. Tal consciência, quando 
se trata de estabelecer formas de combate ao problema, já representa um 
grande passo, pois permite que os agentes da escola estabeleçam estratégias 
mais eficazes e fidedignas à realidade vivida pelos alunos.

Gráfico 46: Respostas por professores e gestores – Sobre práticas de 
intimidação na escola.

Indique o quanto essas situações ocorrem na escola: Os alunos agridem, maltratam, 

intimidam, ameaçam, excluem ou humilham algum colega na escola.

Fonte: Secretaria Escolar Digital.
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Após a análise dos principais dados obtidos com a participação de 
mais de 16.600 membros de equipes gestoras, 64.800 docentes e mais de 
941.000 estudantes da rede de escolas estaduais do Estado de São Paulo, é 
possível reafirmar a importância da construção de um Plano de Melhoria 
da Convivência em cada unidade escolar, não somente no estado de SP, 
mas em todo o país. Destacam-se algumas conclusões:

1. Os resultados indicam a necessidade de temas de formação continu-
ada que permitam aos profissionais – em especial, docentes – a adequação 
da linguagem em uma comunicação não violenta; a assunção de medidas 
que impliquem o sentimento de justiça por parte do corpo discente; bem 
como a participação deste em espaços democráticos na escola;

2. A importância de que a equipe gestora da escola esteja presente no 
cotidiano, atuando de forma acolhedora e promovendo espaços de partici-
pação democrática;

3. A necessidade de pertencimento e participação democrática das alu-
nas e alunos na formulação das regras da escola, apontando a implementa-
ção de assembleias de classe como uma ferramenta eficaz para a superação 
dos problemas que os(as) estudantes apresentam;

4. A similaridade entre nossos resultados sobre intimidação sistemática 
– bullying e cyberbullying – e os encontrados em investigações internacio-
nais, denotando, contudo, mesmo com frequências reduzidas, a atenção 
necessária à sua manifestação em situações de violência auto infligida ou 
de violência dura, como o ataque de Suzano;

5. A necessária implementação de Sistemas de Apoio entre Pares nas 
escolas de São Paulo que atuem na prevenção dos – e intervenção nos – 
problemas de intimidação entre pares e casos de violência dura, no que 
concerne à percepção das alunas e alunos;

6. Os resultados também apontam para o fato de que situações de vio-
lência dura são muito menos frequentes do que as situações de indisciplina 
e incivilidade na escola, justificando assim a escolha inicial da Secretaria 
(descontinuada a partir do início da pandemia) em promover a formação 
de docentes; trabalhar com o protagonismo dos estudantes; e não recorrer 
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à militarização das escolas. Contudo, ainda que com as menores frequên-
cias, nossos dados indicam a necessária atuação dessa Secretaria com espe-
cial atenção às escolas que registram maior vulnerabilidade quanto a essa 
questão, haja vista a quantidade de alunas e alunos em números absolutos 
que indicam o tráfico de drogas e os problemas com armas vivenciados 
frequentemente no ambiente escolar.

Os resultados apresentados justificam a necessidade de seguirmos com 
as ações de formação docente e com a criação de espaços de protagonismo 
juvenil, previstos nas quatro bases do programa apresentado por ocasião do 
projeto em questão.

5.2 Segunda pesquisa – A formação docente para 
a promoção da convivência ética, democrática e a 
prevenção da violência nas escolas paulistas

As investigações em educação têm apontado cada vez mais a importân-
cia da formação docente, bem como os riscos e prejuízos da descontinuida-
de dos processos formativos quando não se tem uma política educacional 
efetiva, planejada e intencional, como é o caso de muitos países, dos quais 
o Brasil é, infelizmente, um deles.

Tomemos o modelo espanhol para uma rápida comparação: na déca-
da de 1970, houve na Espanha uma reforma educacional focada em três 
aspectos: o acesso à escola, a equidade e a qualidade. Frente a isso, consoli-
dou-se uma política pública em que, entre todos os objetivos da educação, 
a convivência e a formação de valores morais passaram a fazer parte dos 
projetos políticos pedagógicos das escolas, contando com a participação 
atuante de toda a comunidade educativa (estudantes, familiares, gestores 
e docentes). Cabe ressaltar que a formação de professoras e professores foi 
um ponto importante de investimento.

O exemplo espanhol condiz com o que a literatura aponta sobre a 
imprescindibilidade de as políticas públicas em educação contemplarem 
processos sistematizados intencionais voltados tanto à formação inicial de 
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docentes quanto à continuada, para que assim se estabeleçam condições 
de atuar, verdadeiramente, na promoção da convivência ética e da demo-
crática na escola, além de contribuir com a prevenção das inúmeras vio-
lências que ameaçam o contexto escolar (CUADRA MARTÍNEZ, 2009; 
FULLAN, 2002; MARTÍNEZ MARTÍN et. al., 2009; JARES, 2008).

No Brasil, alguns marcos legais instituídos na última década deliberam 
sobre a convivência escolar e sinalizam alguns avanços. Entre eles, destacamos a 
Lei n. 13.185/15, conhecida como Lei Antibullying, que assevera a importân-
cia da sociedade e da escola se preocuparem com um fenômeno de violência 
que inviabiliza a convivência ética em qualquer ambiente (BRASIL, 2015).

Em 2018, a referida lei foi integrada à LDB, com emenda no Art. 12º, 
promulgando ser obrigação dos estabelecimentos de ensino:

IX – promover medidas de conscientização, de prevenção e de comba-

te a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática 

(bullying), no âmbito das escolas; X – estabelecer ações destinadas a pro-

mover a cultura de paz nas escolas. (BRASIL, 2018).

A inserção do tema na LDB esclarece às instituições que um projeto 
antibullying não é opcional, tampouco pode ser um entre tantos na escola.

Trata-se de tornar a busca por uma convivência pacífica entre os mem-
bros da comunidade escolar um sustentáculo de todas as demais ações que 
propiciam um desenvolvimento integral dos estudantes.

A Lei antibullying também aponta as e os profissionais da educação como 
atuantes, pois, ao apresentar os objetivos do Programa de Combate à intimi-
dação sistemática, define logo no início a importância da formação docente.

Art. 4º Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1º:

I – prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em 

toda a sociedade;

II – capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das 

ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema (BRASIL, 
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2015, grifo nosso)

A lei antibullying no Brasil também ressalta a necessidade de que o combate 
ao bullying e às demais violências não se efetive apenas em ações pontuais. Pelo 
contrário, ela estabelece que tais ações façam parte de uma “cultura da paz”.

Diante de tal prerrogativa, é evidente que tomadas as devidas propor-
ções, a lei brasileira garante, ainda que com lacunas quanto à sua imple-
mentação, o que diferentes países na América Latina, como Chile, Co-
lômbia e outros (CAMPOS, 2020; VIVALDI, 2020), sustentam em suas 
políticas para vencer o grande hiato que se tem com os problemas de con-
vivência escolar na atualidade: todos esses países se organizaram para ter 
um programa de convivência em suas escolas.

A eficácia de um programa de convivência que combata a violência na 
escola é possível quando se organiza uma estrutura que reúne ações inten-
cionais, planejadas e sistemáticas, tendo o trabalho docente como de uma 
de suas principais bases, uma vez que, professoras e professores são aque-
las(es) que podem liderar, juntamente à equipe gestora da escola, ações que 
propiciem uma comunicação construtiva; a intervenção aos problemas de 
indisciplina e violência com sanções por reciprocidade; um ambiente mais 
cooperativo na sala de aula; além da criação de espaços democráticos que 
permitam a reflexão coletiva sobre as dificuldades que comprometem o 
bom andamento da rotina da sala de aula.

Mas como é possível que Estados e municípios garantam a formação de 
docentes para essa temática diante de um contexto em que a inserção dos 
estudos sobre a convivência ainda é tão limitada nas próprias licenciaturas? 
(KNOENER, 2018). Além disso, em um país com a dimensão e diversi-
dade do Brasil, como é possível estabelecer uma proposta de formação con-
tinuada apoiada em investigações científicas que qualificam esse processo?

Se tomarmos o exemplo da rede estadual de educação de São Paulo, 
composta por 91 DREs espalhadas em 248.209 km2 de superfície terri-
torial, as quais atendem, somente nos anos finais do ensino fundamental, 
a 3.733 escolas, logo percebemos o quão laborioso é pensarmos em pro-
postas de formação continuada. Se comparadas a outros países em que 
programas de convivência fazem parte das políticas públicas, o gigantismo 
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das redes de ensino brasileiras torna-se um dos problemas para a eficácia 
do estabelecimento de propostas educacionais que possibilitem abarcar o 
número completo de suas escolas.

Em busca de soluções para esses desafios e de uma proposta replicável 
para outras redes, o Gepem organizou o I Seminário Formativo, visando 
atender 45 das Diretorias Regionais de Ensino da rede estadual de São 
Paulo, sendo esta uma das ações previstas no projeto de pesquisa intitulado 
A convivência como valor nas escolas públicas: implantação de um sistema de 
apoio entre iguais, financiado pelas fundações Itaú Social e Carlos Chagas.

5.2.1 Sobre esta investigação

Conforme mencionado anteriormente, os estudos do I Seminário 
Formativo tiveram como tema principal a construção da personalidade 
ética de alunas e alunos, fundamentando-se em estudos provenientes da 
psicologia moral e em investigações sobre a importância da comunicação 
construtiva, da utilização de sanções por reciprocidade e da diferenciação 
entre manifestações perturbadoras e violentas para a atuação mais assertiva 
por parte da equipe gestora e de docentes das escolas (GOERGEN, 2007; 
LA TAILLE, 2002; TOGNETTA, AVILÉS MARTÍNEZ, DAUD, 2017; 
VIVALDI, 2013; VINHA, 2017; ZECHI, 2014).

Para que a proposta pudesse ser replicada em escala, esse seminário foi 
ministrado aos profissionais das Diretorias Regionais de Ensino, chamados 
na rede estadual de Gestores Regionais, além dos membros das equipes 
gestoras de todas as escolas. Totalizando 16h de trabalho, essa formação foi 
multiplicada pelos Gestores Regionais em suas respectivas diretorias, em 
um percurso formativo de 4h, tendo como público-alvo os vice-diretores e 
Professores Mediadores da Convivência Escolar (Pmecs). Posteriormente, 
os vice-diretores replicaram os estudos em suas unidades escolares em ho-
rários de Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC).

Como essas ações de formação estavam programadas para o 2º semestre 
do ano letivo de 2020, a programação inicial foi afetada pela pandemia de 
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Covid-19. A partir desse ponto, todo o processo foi adaptado com encon-
tros síncronos realizados com a utilização da ferramenta de videoconferência 
Zoom.us36 e, em algumas ocasiões, da transmissão ao vivo via streaming pela 
Rede do Saber37. Além disso, foram produzidos materiais didáticos para que 
os professores pudessem realizar as atividades com os estudantes de maneira 
adequada para os trabalhos remotos, entre eles, destacamos o já anunciado 
Mapa de Mim, que será mais detalhado no Capítulo 7 deste relatório.

Todo esse processo foi avaliado e, como base nele, emergiu o problema 
desta investigação: Como as e os participantes de um percurso de formação 
docente percebem sua aprendizagem na implementação, em escala, de um 
programa de convivência escolar?

Assim, para responder essa pergunta, este estudo tem como objetivo: 
descrever e analisar as percepções das equipes gestoras e docentes do ensino 
público paulista a respeito da multiplicação, em escala, de uma das bases 
de um programa de convivência.

Propôs-se uma pesquisa descritiva, sob uma abordagem metodológica 
quantitativa (GERHARDT; SILVIERA, 2009), com a intenção de levan-
tar dados objetivos das percepções do grupo de participantes, por meio 
de coleta realizada entre o final do segundo semestre de 2020 e segundo 
semestre de 2021.

Os dados foram obtidos com a autorização da Secretaria Estadual de 
Educação por meio das respostas dos participantes na avaliação do seminá-
rio formativo, do Percurso Formativo e das ATPCs nas escolas.

Os instrumentos utilizados foram escalas de tendências inspiradas em 
rubricas, as quais são caracterizadas como instrumentos de avaliação de 
natureza formativa (BLOOM, HASTINGS, MADAUS, 1983; CAMAR-
GO, MENDES, 2013; NUNES, 2016), pois podem ser utilizadas conti-
nuamente. Também são reconhecidas pela transparência, pois permitem 
aos envolvidos uma visão dos objetivos esperados e alcançados em cada 

36 Disponível em: https://zoom.us. Acesso em: 06 mar. 2022.

37 Disponível em: http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/. Acesso em: 06 mar. 2022.
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etapa de construção de um programa. É um procedimento relevante para 
tornar visíveis as ações desenvolvidas na escola, oportunizando um movi-
mento gradual de autoavaliação que incentive cada um a olhar para dentro 
de si e para sua contribuição na construção do projeto de convivência.

Além disso, os instrumentos foram organizados com fundamento em 
modelos anteriores, utilizados em escolas públicas e particulares em que o 
Gepem tem apoiado e coordenado a implantação de projetos antibullying 
e programas de convivência (NUNES, 2016; TOGNETTA, 2018; SAN-
TOS, 2021). Essas ferramentas consistem em um conjunto de conceitos 
e reflexões dispostos em uma tabela, permitindo assim que educadoras e 
educadores possam analisar: o nível de compreensão dos temas estudados 
na formação; a aplicabilidade das propostas do projeto; e as eventuais mu-
danças percebidas em sua prática juntos aos estudantes.

Os instrumentos são compostos por frases afirmativas que reúnem 
conceitos estudados para cada temática do seminário formativo. A cada 
item, as e os participantes podem optar entre quatro pontos de respostas:

Ainda não consegui compreender bem o que isso significa;
Pude compreender um pouco, mas não acredito que seja possível de-

senvolver esses trabalhos em nossas escolas;
Consegui compreender sobre isso e vejo a importância de estudar mais 

para poder promover ações de melhoria da convivência na escola;
Consegui compreender sobre isso, vejo a importância de estudar mais 

para poder promover ações de melhoria da convivência na escola e já con-
sigo pensar em propostas que posso promover nas escolas em que atuo.

5.2.2 O grupo de participantes

Da avaliação do I Seminário Formativo participaram 92 gestores re-
gionais, representando as 45 Diretorias Regionais de Educação do proje-
to. Do percurso formativo participaram 1.440 profissionais que atuavam 
nas escolas como vice-diretores ou Professores Mediadores da Convivência 
(Pmecs). Já da avaliação das ATPCs com temáticas relacionadas à forma-
ção da personalidade ética participaram 5.551 docentes.
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O convite para responder a avaliação aconteceu pessoalmente ao final 
dos eventos (Seminário Formativo, Percurso Formativo e ATPCs). Os par-
ticipantes receberam um link do instrumento disponibilizado por meio de 
um formulário do Google Forms, tendo o período de aproximadamente 10 
dias para responder.

Ressaltamos que a coleta foi realizada após aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa da Unesp (CAAE: 42079420.9.0000.5400), além de 
tomarmos as devidas precauções para que fossem observados os critérios 
estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.853/19).

Os formulários de avaliação e os instrumentos da pesquisa podem ser 
consultados na pasta virtual intitulada “Anexo 21 – Pesquisa: formação de 
professores”, na qual constam os questionários aplicados, o banco de da-
dos, os resultados, os gráficos comparativos e a avaliação realizada.

5.2.3 Alguns destaques dos resultados encontrados – Índices 
gerais de satisfação com a formação

Em relação aos itens que indicavam o nível de satisfação dos gestores 
regionais sobre o Seminário Formativo – realizado sob a direção de pesqui-
sadoras e pesquisadores do Gepem, via plataforma Zoom.us, com transmis-
são simultânea –, 84,8% disseram que as expectativas foram atendidas ou 
superadas em relação ao formato do seminário. No caso de vice-diretores 
e Pmecs, na avaliação do Percurso Formativo, 88,2% indicaram que suas 
expectativas foram atendidas ou superadas.

Também perguntamos aos dois grupos sobre sua percepção a respeito 
das propostas e orientações para a multiplicação dos estudos nas DREs e 
posteriormente nas escolas. Nesse caso, 80,5% dos gestores regionais disse-
ram que as orientações sobre as propostas de multiplicação das formações 
superaram suas expectativas, tendo estas sido atendidas. No caso de vice-
-diretores e Pmecs, 89,3% afirmaram que suas expectativas foram atendi-
das ou superadas.

Acreditamos que o nível mais alto de satisfação indicado por vice-di-
retores e Pmecs para essas duas questões deve-se ao fato desses profissio-
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nais terem tido a oportunidade de acompanhar o Seminário Formativo via 
transmissão por streaming, portanto, tendo uma maior oportunidade de 
aprofundar os estudos, visto que tiveram, depois dessa atividade, mais um 
encontro de formação em que puderam rever os conceitos e organizar a 
formação que coordenaram junto aos professores de suas escolas. Esse seria 
um indício de que formações organizadas em uma rede de escolas, de acor-
do com um modelo híbrido em que todas as escolas acompanham uma 
transmissão e posteriormente aprofundam os estudos em pequenos grupos, 
pode ser uma opção eficaz para a organização da formação continuada.

Sobre a avaliação da satisfação de professoras e professores que recebe-
ram a formação em ATPCs: 32,7% indicaram que a proposta de formação 
superou as expectativas e acreditam que o trabalho tem grande potencial 
para motivar transformações nas escolas, 45,6% afirmaram que os estudos 
e materiais atenderam suas expectativas; 15,3% responderam que gostaram 
da proposta e dos materiais, mas algumas questões poderiam ser diferentes; 
2,7% indicaram que o estudo proposto não atendeu as expectativas que 
tinham; e 3,7% responderam que não participaram de nenhuma ATPC 
sobre os temas relacionados ao Seminário Formativo. Além disso, 93% dos 
docentes afirmaram ter recebido os materiais, vídeos e textos de apoio que 
poderiam amparar seu posterior trabalho com estudantes.

Se considerarmos que esses dados são referentes à participação de 5.551 
docentes, temos um grupo relevante de 4.345 professoras e professores que 
indicaram que os estudos e os materiais utilizados nas ATPCs sobre temáti-
cas relacionadas ao desenvolvimento da personalidade ética atenderam ou 
superaram suas expectativas, além dos(as) 848 que também afirmaram ter 
gostado da formação. Ressaltamos que, embora esses encontros de ATPCs 
tenham sido realizados por cada escola, em função da pandemia, também 
aconteceram por meio de atividade síncrona nas plataformas Zoom.us ou 
Google Meet. Portanto, percebe-se que, mesmo em condições adversas, o 
processo de multiplicação dos estudos do seminário foi promissor.
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5.2.4 Sobre o aproveitamento dos estudos e reflexões

Sobre a importância da vivência dos valores morais na escola, os instru-
mentos dos três grupos apresentavam itens que convidavam os participan-
tes a refletirem a respeito de algumas afirmações relacionadas diretamente 
ao desenvolvimento da moralidade autônoma e da personalidade ética dos 
estudantes. Os itens de cada instrumento de avaliação e gráficos, com to-
das as respostas das e dos participantes dos três grupos: gestores regionais 
(Seminário Formativo); vice-diretores, Pmecs (Percurso Formativo) e do-
centes (ATPCs) estão disponíveis nos arquivos anexados na pasta intitula-
da “Anexo 21 (Pesquisa: Formação de Professores)”.

A seguir, destacamos alguns itens afirmativos e respostas dos três grupos.

Gráfico 47: Comparação das respostas sobre a necessidade de um 
ambiente em que se vivencie os valores morais

Fonte: Gepem/Unesp.
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Percebe-se que a grande maioria das e dos participantes compreende 
a importância de a escola ser um espaço de vivência dos valores morais, 
entretanto, percebe-se um declínio dos percentuais das respostas D, que 
indicam que, além da compreensão, já conseguem pensar em estratégias 
para colocar isso em prática. Analisamos que uma das razões pelas quais os 
gestores regionais tenham indicado percentuais mais altos para a resposta 
D do que os outros dois grupos é que, quanto mais curta a duração da for-
mação, menores são as oportunidades de reflexão, discussão e construção 
de propostas coletivas.

Diante disso, ressaltamos a necessidade de que, além de materiais de 
estudo, as escolas também promovam mais espaços de diálogo e de reflexão 
associados aos estudos sobre a temática dos valores na escola.

Gráfico 48: Comparação das respostas sobre a autonomia moral e a 
qualidade da convivência.

Fonte: Gepem/Unesp.
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Os resultados para o item sobre o conceito de autonomia moral indi-
cam-nos que mais de 72% dos participantes de todos os segmentos con-
seguiram compreender sobre a importância da temática, porém, houve 
novamente um declínio na resposta D, que inclui a importância da apli-
cabilidade das propostas na prática em sala de aula. Conforme indicado 
anteriormente, ressaltamos que a transposição para a prática de ações tão 
complexas exige tempo de aprofundamento e de continuidade das ações 
formativas, com maiores oportunidades para discutirem a teoria trabalha-
da nos momentos das formações, relacionando-a com atividades que pos-
sibilitem a prática.

Gráfico 49: Respostas de docentes sobre a necessidade de que as crianças 
e adolescentes tenham oportunidade de falar sobre sentimentos.

Fonte: Gepem/Unesp.

Os dados apresentados no Gráfico 49 indicam que a grande maioria 
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das e dos participantes da formação conseguiu compreender a importância 
de trabalhar com o reconhecimento dos sentimentos na escola, promo-
vendo o autoconhecimento dos próprios estudantes. Quando somamos os 
resultados das respostas C e D dos docentes, percebemos que 97% conse-
guiram compreender a importância de trabalhar esta temática na escola em 
comparação com os gestores, cuja soma das respostas C e D atingiu 89%, 
não significando que esta porcentagem seja baixa. Entretanto, foi registra-
do que 10% dos gestores regionais ainda não compreenderam bem o que 
essa temática significa.

Temos por hipótese que, no momento pandêmico em que estávamos, 
as atividades do Mapa de Mim que chegaram para as professoras e pro-
fessores traziam exatamente o exercício e a oportunidade de expressão de 
sentimentos como formas de acolhida e de superação das dificuldades vi-
venciadas pelas alunas e alunos durante o isolamento. Inclusive, muitas 
escolas colocaram as atividades em prática com seus estudantes fazendo 
uma série de adaptações, mesmo com a limitação de recursos tecnológi-
cos. Isso pode explicar a melhor compreensão de docentes com relação às 
transformações na práxis pedagógica dessas questões, tão singulares para o 
trabalho da escola neste momento. Esse movimento vivenciado pelas esco-
las condiz inclusive com os pressupostos da psicologia moral e dos estudos 
piagetianos, que apontam justamente para a importância da construção do 
conhecimento e da vivência de valores de maneira coletiva, cooperativa, 
experimentando relações de reciprocidade.
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Gráfico 50: Respostas de docentes sobre a necessidade de que a 
comunicação seja descritiva e acolhedora.

Fonte: Gepem/Unesp.

Com estes resultados pudemos perceber que a maioria das gestoras e 
gestores regionais, vice-diretores e docentes compreende a importância de 
estudarem sobre a temática da linguagem construtiva para promover ações 
de melhoria da convivência na escola.

Observa-se que 96,5% dos docentes – soma das respostas C e D – acre-
ditam que os estudos sobre comunicação não-violenta foram compreendi-
dos, constatando a necessidade de colocá-la em prática na escola. A maior 
porcentagem de respostas D, as quais evidenciam uma melhor compreensão 
das práticas que impulsionam esse desafio, está presente entre o grupo de 
gestores regionais. Certamente, o número de ações formativas organizadas 
permitiu a esse grupo uma maior reflexão sobre a temática e as ações dela de-
correntes. Pelo lado positivo, entendemos que, pela utilidade da comunica-
ção construtiva e da linguagem descritiva no exercício da função profissional 
desses profissionais que precisam coordenar toda a equipe, fica mais fácil a 
articulação de propostas de melhoria desse exercício nas escolas.
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Gráfico 51: Respostas de docentes sobre o ambiente cooperativo em sala 
de aula e o respeito pela reciprocidade.

Fonte: Gepem/Unesp.

Os resultados mostram-nos a importância dos agentes escolares em 
trabalhar com ações que possibilitem a construção de valores morais, favo-
recendo a construção de personalidades éticas. Percebe-se um avanço dos 
percentuais das respostas C e um declínio dos percentuais nas respostas D.

Observamos que, apesar de o grupo de docentes ter tido um menor 
número de horas no processo formativo (ATPC), 61,3% conseguiram 
compreender essa temática e sua importância de estudá-la mais para pro-
mover ações de melhoria da convivência na escola. Entretanto, para as 
respostas D, percebemos que os gestores regionais tiveram um percentual 
maior (40,5%) do que os outros dois grupos. Isso pode ser explicado pelo 
fato de que, quanto maior a oportunidade de vivenciarem trocas de expe-
riência, de vivenciarem mais horas de formação com especialistas, maior é 
a oportunidade de fazer com que essas ações cheguem, de fato, na prática 
com estudantes.
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No intuito de refinar essa análise preliminar das respostas, submetemos 
os dados a procedimentos estatísticos, verificando se houve diferenças sig-
nificativas entre a pontuação indicativa da compreensão dos participantes 
das ações nomeadas deste ponto em diante de: Ação 1 – Seminário Forma-
tivo; Ação 2 – Percurso Formativo; Ação 3 – ATPC nas escolas. Para isso, 
realizamos mais uma análise comparativa entre as ações por meio do teste 
de Kruskal-Wallis, técnica não paramétrica que permite a comparação de 
mais de dois grupos sem haver suposições quanto à distribuição de dados.

Gráfico 52: Escore comparativo entre as três ações.

Fonte: Gepem/Unesp.
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Podemos verificar que no grupo correspondente à ação 1, 36,7% dos 
participantes tiveram pontuação maior do que 30. Já nos grupos subse-
quentes, a frequência do escore foi diminuindo progressivamente, chegan-
do a 31,7% na ação 2 e a 25,9% na ação 3. Mas quais seriam essas diferen-
ças estatisticamente significativas?

Quadro 3: Quadro comparativo do grau de significância entre as ações 
de formação.

Fonte: Gepem/Unesp.

De acordo com o Quadro 3, não houve diferença significativa entre as ações 
1 e 2 (Valor-p 0,32), porém, ao compararmos as ações 1 e 3 (Valor-p 0,01) ou 
2 e 3 (Valor p- <0,01), já é possível identificar uma diferença significativa no 
escore das respostas dos participantes. O que tais diferenças nos indicam?

Esses dados reforçam os argumentos que defendemos anteriormente, 
sobre a necessidade da frequência de uma carga horária formativa maior, 
possibilitando um melhor engajamento das e dos participantes na compre-
ensão do conteúdo.

5.2.5 Considerações Finais

Vimos no decorrer da apresentação desta primeira pesquisa que as pro-
postas de formação continuada de docentes são um critério inegociável 
para estabelecermos ações nas escolas com o intuito de promover o desen-
volvimento de personalidades éticas, pautadas em valores morais como a 
justiça, a solidariedade, o respeito, entre outros, de modo a promover uma 
convivência democrática e a construção da autonomia moral dos sujeitos.
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Diante dos resultados apresentados, deparamo-nos com a necessidade 
de dar continuidade às ações promovidas, visto que os dados indicam que 
aqueles que mais tiveram oportunidades formativas (gestores regionais), 
em geral foram os que obtiveram um maior percentual de respostas D do 
instrumento, considerada a mais evoluída por afirmar que as ações da te-
oria já são incorporadas à prática da escola. Interessantemente, esse grupo 
também destacou, em comparação com os demais da escala, as dificul-
dades que ainda encontram para a efetivação dessas temáticas na escola 
(respostas A).

Em contrapartida, em alguns aspectos, apesar do número reduzido de 
horas de formação, a experiência das e dos docentes foi mais significativa 
por terem a oportunidade de, além de estudar, colocar em prática com 
suas alunas e alunos propostas de expressão de sentimentos, de vivência de 
valores e de comunicação construtiva.

Do que se trata afinal? Exatamente da urgência de que a “ponta”, onde 
se encontram as professoras e professores, tenha espaços instituídos de 
trocas e de estudos de temáticas que se destacam nos diagnósticos que 
mostram sua própria realidade (como o diagnóstico do clima escolar). A 
formação docente é, ou deveria ser, um projeto planejado, organizado e 
possível nas escolas brasileiras.

Dizemos “possível” porque sabemos, por acompanharmos os desdo-
bramentos das formações nas escalas propostas, que por mais esforços dos 
profissionais envolvidos com esse projeto em suas unidades escolares, a 
replicação desses estudos se perdia, tanto do ponto de vista teórico quanto 
do ponto de vista metodológico, ou seja, como replicar em 50 minutos 
uma discussão teórica que exigia, no mínimo, 4 horas de estudo e reflexão? 
Como replicar uma prática pedagógica de modo a garantir princípios pe-
dagógicos que – extraídos da teoria piagetiana que a rede, no ato da consti-
tuição da parceria estabelecida entre Gepem e Conviva SP, comprometeu-
-se a seguir – não abrem mão da participação efetiva, da ação do sujeito (no 
caso, os docentes), da troca com os pares, da provocação e da construção 
progressiva das ideias junto ao grupo, em 50 minutos de ATPC?
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Em sua tese, Fodra (2021) revela o descompromisso com o que é fun-
damental: a orientação e a compreensão do que é eixo central para o tra-
balho da rede. O que acontecia, ao reverso, era uma avalanche de informa-
ções sobre um cotidiano complexo e frenético que é a escola.

Isso explica o que é repetido muitas vezes na fala de docentes: “já faço 
tudo isso que vocês dizem e não dá certo”. Sem planejamento sistematiza-
do e garantido, com espaços disponíveis para o estudo e o aperfeiçoamento 
da profissão docente, não haverá garantias de que o processo de construção 
da autonomia desejada às alunas e aos alunos acontecerá, simplesmente 
porque não há autonomia docente nas escolas estaduais paulistas.

É fato que, quanto maior o valor e o significado incorporado ao saber 
docente, maiores são as chances de construirmos, na prática, “pontes” para 
as ações (TARDIF, 2012), promovendo experiência do trabalho com refle-
xões e interações, prevalecendo uma retrospectiva daquilo que fez parte de 
sua formação tanto inicial quanto continuada.

Em uma palavra, a escola é um espaço privilegiado para possibilitar a 
construção de ações que promovam uma convivência ética e democrática, 
mas não há como construir pontes sem tijolos, ou seja, sem que os «cons-
trutores» tenham espaços de formação.

5.3 Terceira pesquisa: a dor solitária de crianças e 
adolescentes em escolas paulistas durante a pandemia

5.3.1 Sobre a terminologia utilizada

Há uma preocupação de nossa parte em utilizar a expressão “saúde 
mental” quando pensamos na tarefa da escola, já que todas as orientações 
oficiais relacionadas ao tema remetem à área da saúde, e não à educação. Tal 
preocupação tem sido alvo de discussões na psicologia sobre a atribuição, 
inclusive, das funções do profissional de psicologia quando atua no espaço 
escolar. Certamente ninguém negligenciaria a importância de sua atuação, 
como é salientado na Lei Federal n. 13.935 de 11/12/2019, segundo a 
qual esses profissionais têm atribuições específicas, definidas e relacionadas 
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à aprendizagem, à inclusão e aos problemas de convivência, articulando-se 
com as instituições da rede de proteção: saúde, assistência social, direitos 
humanos e justiça. Não cabe ao psicólogo escolar o atendimento clínico, e 
sim, o encaminhamento dos casos necessários às instituições de saúde no 
entorno da escola (FODRA, 2021).

Somada a essa questão, há outra grande preocupação emergida da 
ideia de que a “saúde mental” deva ser “tratada” na escola: infelizmente, 
os diagnósticos e as patologias tão presentes nos discursos de profissionais 
de ensino demonstram como a educação tem se apoderado de um repertó-
rio médico que classifica os estudantes nos quadros de distúrbios mentais, 
apontando um perigo para a disseminação da cultura da patologização e da 
medicalização da vida, bem como favorecendo o mercado dos diagnósticos 
e psicofármacos (SANTANA; GONÇALVES, 2019, p 843).

Diante de tais fatos, por um lado, não se pode afirmar que o trata-
mento à saúde mental é uma tarefa escolar. O que temos presenciado nas 
últimas décadas é a criação de políticas públicas neoliberais lideradas por 
institutos ligados ao capital, que fomentam a patologização da educação, 
transformando as queixas escolares (problemas de aprendizagem ou com-
portamento) em patologias e diagnósticos que estigmatizam as crianças 
e adolescentes. Há um mercado de diagnósticos e de medicalização dos 
problemas humanos e a escola não pode participar desse movimento.

Isso posto, há um alerta importante a se fazer quando se trata do tema 
da saúde mental como trabalho na escola: os programas e projetos cria-
dos recentemente pelos sistemas educacionais públicos, em parceria com 
os institutos capitalistas, têm impingido à educação as questões de saúde 
mental, desviando seu papel no processo de humanização dos indivíduos. 
Como afirmado por Leal, Facci e Souza (2014),

Assim, a escola cumpre o seu papel como instituição da sociedade orga-

nizada sob o comando do capital e com o aval da psicologia como conhe-

cimento a serviço das mesmas finalidades. Nesse contexto bastante atual, 

florescem os testes, os diagnósticos de problemas de aprendizagem centra-
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dos no acompanhamento dos alunos e/ou da família, do professor e/ou 

da escola, a elaboração de programas de modificação de comportamento 

em situação escolar, a medicalização e outros tantos procedimentos que, 

no contexto escolar, referendam o distanciamento da função primordial 

da escola. E tanto as crianças como o adolescente e o adulto estão, assim, 

devidamente expulsos da possibilidade de ascenderem à condição humana 

por meio da apropriação do conhecimento nas várias áreas que competem 

à educação escolar (LEAL; FACCI; SOUZA, 2014, p. 67-68).

Certamente a escola não é um espaço clínico de atuação de profissio-
nais da saúde, que tratam, medicam e acompanham a evolução do que, na 
falta desta, tem-se como doença. Contudo, por outro lado, cabe à escola 
criar espaços dialógicos para que tanto os estudantes quanto os educado-
res possam expressar seus sentimentos e elaborar seus conflitos, tanto os 
interpessoais quanto os intrapessoais, pois a aprendizagem não está restrita 
somente aos conceitos científicos, mas também à convivência social.

A escola é um lugar onde convivem seres humanos, que estão perma-
nentemente em processo de desenvolvimento. Portanto, cuidar das pessoas 
e apoiá-las nos seus problemas pessoais e em situações de sofrimento emo-
cional é, sim, papel dos educadores. Contudo, é preciso um cuidado im-
portante ao pensarmos essas questões. Souza (2007) questiona as práticas 
escolares lembrando que os espaços escolares e a atuação pedagógica são 
importantes na formação psíquica e na promoção de relações interpessoais 
mais sadias. Assim, pensamos que, quando os educadores se deparam com 
problemas que não podem ser resolvidos por meio das atividades pedagó-
gicas (violência doméstica, abuso sexual ou algum tipo de deficiência), as 
demais instituições da rede protetiva devem ser acionadas.

Assim, a escolha do termo “sofrimento emocional” não é aleatória, visto 
que expressa uma tarefa sui generis da escola: o trabalho com as emoções e 
sentimentos de suas alunas e alunos. Infelizmente, em grande parte das ve-
zes, esses sofrimentos não são facilmente reconhecidos no contexto escolar, 
podendo aparecer sob outras formas, às quais se atribui equivocadamente 
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uma desqualificação das crianças como “não querem”, ou ainda, “sem von-
tade”, “preguiçosas”, “desatentas” (CALDERARO, CARVALHO, 2005).

Em uma palavra: não se discute, ainda que se tomem diferentes nomen-
claturas, que os problemas dessa ordem, manifestados por crianças e ado-
lescentes, apontam para a necessidade de constituição de políticas públicas 
que abarquem seu direito à saúde. Certamente, pelo seu próprio desenvolvi-
mento, elas e eles tornam-se vulneráveis visto, a incapacidade ou dificuldade 
de lidarem com o estresse e o enfrentamento às novas situações, bem como 
de expressarem seus sentimentos (IMRAN; ZESHAN; PERVAIZ, 2020). 
Em todo o mundo, as crianças e adolescentes foram expostos ao sofrimento 
quando viveram o isolamento social, os impactos econômicos e sociais em 
sua família, as perdas de familiares, a preocupação em se infectar ou infectar 
os outros, o distanciamento (LAHR; TOGNETTA, 2021).

Por sua vez, o fechamento das escolas, além dos impactos na apren-
dizagem dessa população, também representou para muitos a perda de 
quem seria seu socorro, visto o aumento da vulnerabilidade a situações 
de violência doméstica, negligência parental, exploração e abuso sexual, 
cujos números nos mostram uma triste realidade (GHOSH R et al., 2020; 
LAHR, TOGNETTA, 2021).

Obrigados a permanecer em casa e isolados, crianças, adolescentes e jovens 
foram afastados do principal local de convivência dessa geração: a escola. Entre 
todos os efeitos das aulas e atividades remotas oferecidas pelas unidades esco-
lares, ou mesmo não oferecidas, ser privado de conviver com seus pares teve 
grande impacto na vida e no desenvolvimento das alunas e dos alunos.

Outro estudo38, realizado por um grupo de pesquisadores de 20 uni-
versidades americanas, analisando adolescentes dos Estados Unidos, Peru 
e Holanda, mostrou que os sintomas de depressão aumentaram 28% com 
seis meses de pandemia. Foram acompanhados 1.339 estudantes, de 9 a 18 
anos, antes e depois do primeiro ano do início da Covid-19.

38 Disponível em: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,com-medo-de-ir-a-es-
cola-e-sair-de-casa-jovens-enfrentam-sindrome-da-gaiola,70003691816. Acesso em: 
20 dez. 2021.
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Uma pesquisa do instituto YoungMinds39, organização não-governa-
mental pela saúde mental dos jovens, mostrou que a pandemia está tendo 
um efeito profundo em nossas crianças e adolescentes. Muitos dos que 
participaram da pesquisa relataram aumento da ansiedade, problemas para 
dormir, ataques de pânico ou maior desejo de se automutilar.

Outra organização que notou mudanças resultantes da crise em decor-
rência da pandemia de Covid-19 é a Shout40, um serviço 24h de mensagens 
de celular para pessoas em crise. Durante o mês de abril de 2021, tiveram 
um aumento constante no número atendimentos, chegando a mais de mil 
conversas em um dia. Cerca de 70% das pessoas que a procuram têm me-
nos de 25 anos. Neste grupo, a entidade percebeu um aumento no número 
de conversas sobre a Covid-19 – agora representam 25% dos assuntos do 
dia. Entre os atendimentos sobre a pandemia, 60% envolvem questões 
ligadas à ansiedade, representando o dobro do normal. “É só ansiedade, 
ansiedade, ansiedade”, diz Amy, uma das voluntárias da Shout. “O tema 
geral tem sido a falta de controle”. Muitos estão sofrendo com a perda da 
rotina, então uma das missões de Amy é ajudar a criar uma nova: “Sem 
uma rotina, eu sei que muitos hábitos ruins e pensamentos ruins podem 
aparecer”, diz a voluntária.

Em um estudo transversal com 3.613 estudantes de 7 a 18 anos, Duan 
e colaboradores (2020) encontraram a prevalência de sintomas depressivos 
em 23,87% de crianças e em 29,27% de adolescentes entrevistados. Em 
outra investigação conduzida por Zhous e colaboradores (2020), os resul-
tados indicam que entre 8.079 estudantes chineses de 12 a 18 anos, 43,7% 
apresentaram sintomas depressivos, 37,4% apontaram ansiedade e 31,3%, 
ambos os sintomas.

39 Disponível em: https://www.youngminds.org.uk/professional/resources/?resource-
Type=for-school-staff#main-content.

 Acesso em: 20 dez. 2022.

40 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/04/04/coro-
navirus-o-impacto-da-doenca-na-saude-mental-de-adolescentes-e-jovens.htm.

 Acesso em: 20 dez. 2021.
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Certamente a preocupação com o retorno às aulas não é aleatória quando 
pensamos nos problemas de sofrimento emocional gerados durante a pande-
mia. Diante desse contexto e reconhecendo a necessidade de a escola iden-
tificar quais os problemas vivenciados por seus jovens, a pesquisa O diagnós-
tico da convivência durante a pandemia na percepção de adolescentes de escolas 
públicas paulistas: caminhos e desafios para além dos muros da escola buscou 
mapear como os estudantes do anos finais do ensino fundamental de escolas 
estaduais do estado de São Paulo relatam sentir-se no contexto pandêmico.

Essa pesquisa descritiva contou com a participação de 1.991 adoles-
centes, estudantes das duas diretorias da rede de ensino público estadu-
al paulista que permaneceram no presente projeto: a DRE Leste 3, na 
região metropolitana de São Paulo, com 1.079 respondentes, e a DRE 
de Taquaritinga, no interior paulista, com 912 adolescentes participan-
tes da pesquisa. Nosso objetivo foi o de identificar a frequência de situ-
ações em que há indícios de sofrimento emocional em adolescentes. Os 
anexos encontram-se na pasta intitulada Anexo 22 (Pesquisa Sofrimento 
emocional em adolescentes), que contém: o banco de dados de perfil; a 
amostra total de sofrimento emocional; assim como o questionário e os 
gráficos correspondentes.

Para isso, utilizamo-nos de um questionário com perguntas fechadas, 
dividido em duas partes: na primeira, com 13 perguntas, buscamos iden-
tificar o perfil do estudante; na segunda, com 21 questões, procuramos 
detectar possíveis indícios de sofrimento emocional.

O questionário utilizado foi construído por membros do Gepem, com 
base na literatura atual sobre o tema. As alunas e os alunos o responderam 
de maneira online, via formulário do Google Forms, após apresentarem um 
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) assinado por seu pai, 
mãe e/ou responsável.

Esta pesquisa foi registrada no Comitê de Ética em Pesquisa da Fa-
culdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara/SP, sob o número 
de registro CAAE: 46222921.2.0000.5400. Vale lembrar que, conforme 
veremos a seguir, o instrumento também continha itens relativos aos pro-
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blemas de cyberconvivência entre os adolescentes e, portanto, os dados de 
perfil serão os mesmos aqui apresentados.

Entre os participantes do estudo, 54,2% eram do sexo feminino, 
40,9% do sexo masculino e 4,9% relataram não saber ou preferiram não 
responder a pergunta sobre gênero. A maior parte deles – 41,8% – rela-
taram ser da cor branca, seguido por 39,9% de pardos, 11,2% de negros, 
0,6% de origem oriental (amarelos) e 0,6% de indígenas. 5,9% deles não 
souberam responder sobre sua raça/etnia.

Passamos a apresentar os resultados encontrados sobre as questões de 
sofrimento emocional em adolescentes e, na sequência, os dados que en-
contramos sobre esse problema em crianças.

6.3.2 Sofrimento emocional em adolescentes
Ser repentinamente tirado de uma rotina pode representar a todos nós 

um grande desafio de adaptação a uma nova realidade. Quando pensamos 
na realidade pela qual fomos acometidos em virtude da pandemia de Co-
vid-19, no mês de março de 2020, certamente essa adaptação reflete algo 
demasiadamente desafiador. Fomos impostos a um cerceamento do conví-
vio social e à adequação das estratégias de trabalho. Aprendemos a conviver 
com sentimentos de medo, insegurança e instabilidade devido a não saber 
o que estava por vir.

 Quando falamos do ambiente escolar, alunas, alunos e docentes foram 
inseridos em um contexto nunca ou pouco vivido, com metodologias bas-
tante diferentes do que todos e todas estavam acostumados em sua realida-
de de escola pública neste país.

Os adolescentes, naturalmente dependentes das suas relações sociais, 
viram-se em um mundo onde a única possibilidade de comunicação se 
dava por meio do ambiente virtual e de suas redes sociais. Para essa faixa 
etária, a escola é um importante espaço de socialização onde fazem amigos 
e se constroem enquanto pessoas. Nesse viés, um dado que nos chamou a 
atenção foi o de que 62,9% dos estudantes relataram se sentir, em algum 
grau, solitários. Desse total, 28% indicaram que se sentem assim “sempre” 
ou “muitas vezes”, como nos mostra o Gráfico 53 a seguir:
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Gráfico 53: Respostas dos adolescentes sobre a solidão.

Fonte: Gepem/Unesp.

Esse é um dado expressivo que nos direciona a analisar outros fato-
res que podem ser explicados pelo sentimento de solidão levantado pelos 
adolescentes. As alunas e os alunos demonstram alterações frequentes de 
humor, quando respondem a pergunta: “46) Sinto que tenho mudado o 
tempo todo, às vezes me sinto bem e de repente fico mal (ataque de raiva, 
crise nervosa, tristeza, incerteza, insegurança, etc.)”. Se somarmos as fre-
quências de “sempre”, “muitas vezes” e “poucas vezes”, veremos 64,6% si-
nalizando que, em alguma medida, têm apresentado mudanças no humor.
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Gráfico 54: Respostas dos adolescentes sobre alterações no humor.

Fonte: Gepem/Unesp.

Quando analisada também a perspectiva de que 64,6% dos jovens rela-
tam “ter chorado com facilidade nas mais diversas situações”, percebemos 
que a solidão provocada por esse período que estamos vivendo, impossi-
bilitando que os adolescentes convivam no ambiente escolar, tem causado 
diversas consequências emocionais.

O fato é que “alteração de humor” e “chorar com facilidade” não são 
os únicos efeitos causados pelo distanciamento social. Os comportamentos 
de risco e de autodepreciação também foram encontrados entre nossos 
adolescentes. Os Gráficos 55 e 56 a seguir mostram que os efeitos da pan-
demia são bastante sérios à vida. 
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Gráfico 55: Respostas dos adolescentes sobre automutilação.

Fonte: Gepem/Unesp.

Gráfico 56: Respostas dos adolescentes sobre sentimentos perturbadores.

Fonte: Gepem/Unesp.

A automutilação foi apontada como estratégia para alívio de sentimen-
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tos e pensamentos perturbadores por 14,5% dos respondentes (“sempre”, 
“muitas vezes” e “poucas vezes”). Ainda mais elevado, o número de adoles-
centes que sinalizam ter tido, pelo menos algumas vezes, pensamentos sui-
cidas representa 21,1% das alunas e dos alunos participantes da pesquisa.

A ansiedade, como sentimento presente e frequente na vida dos ado-
lescentes, foi outro dado alarmante apontado: 38,5%, significando, em 
números absolutos, 765 alunos e alunas respondentes, que, relataram se 
sentir ansiosos “sempre” ou “muitas vezes”, como podemos notar com o 
auxílio do gráfico a seguir.

Gráfico 57: Respostas dos adolescentes sobre o sentimento de ansiedade.

Fonte: Gepem/Unesp.

Quando questionamos os adolescentes sobre o medo de perder pessoas 
queridas em decorrência da infecção por Covid-19, encontramos mais de 
um quarto dos respondentes (27,1%) afirmando ter sofrido “muitas vezes” 
ou “sempre” com tal sentimento durante o tempo de pandemia.

Outro aspecto importante da realidade que as famílias têm enfrentado 
nesses últimos dois anos é a questão da violência sofrida dentro de casa. 
Conforme já alertado em outras pesquisas (GHOSH et al., 2020; LAHR, 
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TOGNETTA, 2021), ou mesmo anunciado pelos canais de comunicação, 
as denúncias de abusos, violência e negligência familiar aumentaram nesse 
período de grande tensão que temos vivido.

Na Tabela 23 a seguir, podemos fazer a seguinte observação: ainda que 
o percentual da frequência desse tipo de violência possa parecer “pouco re-
levante”, quando analisamos os números absolutos, fica evidente o quanto 
meninos e meninas estão sofrendo com tais problemas.

Tabela 23: Frequência de violência doméstica.

% de “poucas ve-
zes”; “muitas ve-
zes” e “sempre”

Número abso-
luto de “poucas 
vezes”; “muitas 
vezes” e “sempre”

Presencio situações de violência 
física e verbal em minha casa.

14,3% 284

Pessoas que moram comigo me 
agridem verbalmente.

17,7% 352

Pessoas que moram comigo me 
agridem fisicamente.

7,5% 149

Fonte: Gepem/Unesp.

Mulheres, crianças e adolescentes são vítimas de agressões físicas e ver-
bais no ambiente que, em tese, deveria ser de proteção e acolhimento. 
Compreender que, em mais de uma centena de famílias, a presença da 
violência física e/ou verbal é frequente dentro de casa colabora com o re-
conhecimento da importância da escola na vida dessas meninas e meninos 
como um lugar de proteção, já que não encontram na estrutura de seu lar 
o que tanto precisam.

Além da violência declarada, sofrida ou presenciada, os adolescentes 
também apontam que têm pouca oportunidade de expressar seus senti-
mentos e dizer à família como se sentem. Do total, 1.460 deles – ou seja, 
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73,3% – relataram ter pouca ou nenhuma oportunidade de conversar com 
a família e/ou responsáveis sobre como se sentem, conforme apresenta o 
Gráfico 58 abaixo. Isso reforça ainda mais a sensação de que o espaço do-
miciliar não representa um local seguro.

Gráfico 58: Respostas dos adolescentes sobre expressar como se sentem 
à família.

Fonte: Gepem/Unesp.

5.3.3 Para além das análises descritivas

Quando pensamos na urgência que sugerem os resultados encontra-
dos, nosso instrumento poderia aventar um indicador para qualificar a 
dor vivida por crianças e adolescentes quanto às questões de sofrimento 
emocional? Sim é a resposta que passamos a explorar.

Nesta pesquisa descritiva foram apresentados 21 itens para que os ado-
lescentes respondessem sobre situações de sofrimento emocional com qua-
tro pontos de resposta: “nunca”, “poucas vezes”, “muitas vezes” e “sempre”. 
Para análise dos dados foi feito um escore total somando as respostas aos 
itens, de acordo com a seguinte pontuação: “nunca” equivale a um pon-
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to; “poucas vezes” equivale a dois pontos; “muitas vezes”, a três pontos; e 
“sempre”, a quatro pontos. Assim, o escore atingido nas respostas de cada 
sujeito poderá ir de 21 a 84 pontos, de forma que quanto maior a pontua-
ção, maior o sofrimento emocional.

Como se apresentarão, segundo esse exame, os sujeitos de nossa apre-
sentação: com “nenhum”, com “pouco”, “moderado” ou “grande” sofri-
mento emocional? E mais: haverá diferenças significativas quanto a esses 
índices de sofrimento emocional entre meninas e meninos? E quanto à 
variável raça/etnia autopercebida pelos estudantes: haverá diferenças? Ter 
ou não um aparelho celular próprio pode ser uma variável que interfira 
nesses resultados? São perguntas que nos dispusemos a pensar sobre, o que 
passamos a apresentar com o auxílio da Tabela 24 a seguir.

Tabela 24: Análises do sofrimento emocional em adolescentes.
Fonte: Gepem/Unesp.

Para melhor visualização, apresentamos o Gráfico 59 a seguir.
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Gráfico 59: Resultados de sofrimento emocional conforme a 
autodeclaração de gênero, origem étnico-racial e posse ou não de celular.

Fonte: Gepem/Unesp.

Quando examinamos os resultados encontrados, vemos que se consi-
derarmos o escore de sofrimento emocional variando de 21 a 84 pontos, 
como destacado anteriormente, temos a média atingida pelos participantes 
do sexo masculino como sendo de 33,8 e do sexo feminino, 39,76. É pos-
sível observar, tanto no gráfico como na tabela, que as meninas chegam a 
escores mais altos, atingindo 82 pontos, enquanto os meninos atingem 71. 
Mas podemos nos perguntar: essa diferença será significativa estatistica-
mente falando? A resposta é afirmativa (p<0,005) e aponta para escores de 
sofrimento emocional mais elevados entre adolescentes do sexo feminino.

O Gráfico 60 a seguir pode contribuir para uma melhor visualização de 
tais diferenças, ao se observar o desenho que se forma ao redor da dispersão 
dos dados: os escores das meninas são mais distribuídos e atingem valores 
maiores se comparados aos dos meninos.
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Gráfico 60: Dispersão dos dados de sofrimento emocional por gênero 
em adolescentes.

Fonte: Gepem/Unesp.

Quando buscamos compreender as diferenças de sofrimento emocio-
nal possíveis entre os respondentes sobre a raça autopercebida por eles, ve-
mos que aqueles que se consideram amarelos de origem oriental têm uma 
menor média de sofrimento emocional (31,91 pontos), seguidos daque-
les que se consideram brancos (36,82 pontos). Pretos, pardos e indígenas 
apresentam médias de maior sofrimento emocional. Contudo, vejamos se 
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as diferenças entre eles são estatisticamente significativas. Com o auxílio da 
Tabela 25 a seguir, podemos visualizar esses apontamentos.

Tabela 25: Análises do sofrimento emocional em adolescentes.

Fonte: Gepem/Unesp.

Na comparação das raças, considerando o nível de significância do 
Valor-p < 0,05, quando comparados brancos e pretos, nossos dados con-
firmam haver diferenças significativas (Valor-p <0,01) entre os grupos, o 
que significa que os aqueles que se declaram pretos apresentam escores 
de sofrimento emocional significativamente superior quando comparados 
aos alunos autodeclarados brancos. O Gráfico 61 a seguir contribui com 
a visualização dos dados quando comparadas as dispersões dos escores de 
brancos e pretos.
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Gráfico 61: Dispersão dos dados de sofrimento emocional por declaração 
da origem étnico-racial em adolescentes.

Fonte: Gepem/Unesp.

Nota-se que a distribuição dos pontos entre brancos e pretos confirma 
a referida diferença: os que se autodeclaram pretos apresentam pontos aci-
ma de 75 em suas médias de sofrimento emocional.

Ao observarmos novamente a tabela anterior, podemos encontrar 
também resposta à nossa pergunta: possuir ou não celular é uma variável 
importante para pensarmos os problemas de sofrimento emocional, prin-
cipalmente em tempos em que este aparelho tem sido tão utilizado por 
estudantes? Observemos não haver, para essa relação, diferenças significati-
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vas. No Gráfico 62 a seguir é possível observar que o formato da figura que 
representa a dispersão dos escores é semelhante.

Gráfico 62: Dispersão dos dados de sofrimento emocional conforme a 
declaração se possui ou não celular próprio.

 
Fonte: Gepem/Unesp

Para as análises comparativas foi proposto um modelo de regressão 
quantílica (KOENKER, 2005), visto que ele permite a comparação de K 
medianas entre os diferentes grupos de interesse, sem haver pressuposto de 
normalidade. Para todas as análises adotou-se um nível de significância de 
5%, tendo sido realizadas por meio do software SAS 9.4.
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5.3.4 Sofrimento emocional em crianças

Quando se pensa o sofrimento emocional em crianças, um aspecto im-
portante a se considerar é que elas estão inseridas em uma sociedade cujos 
laços afetivos têm se mostrado momentâneos, poucos seguros e superficiais 
(BAUMAN, 2001), baseados no individualismo e no hiperconsumismo 
(LIPOVESTSKY, 2004, 2005).

É certo que além desses aspectos da sociedade atual, as crianças foram 
também direta ou indiretamente afetadas pela pandemia de Covid-19 que 
assolou o mundo nos anos de 2020 e 2021. Os resultados da investigação 
que apresentaremos a seguir nos apontam para essa conclusão. Buscamos 
investigar como os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental re-
latavam se sentir no contexto pandêmico, identificando assim a frequência 
de situações em que há indícios de sofrimento emocional em crianças.

O questionário utilizado foi elaborado por membros do Gepem, no 
âmbito da pesquisa de mestrado A relação entre bullying, empatia e pró-so-
ciabilidade de estudantes pertencentes a escolas públicas da rede estadual de 
São Paulo, desenvolvida pela discente Larissa Di Genova Boni e registrada 
no CAEE 42330421.6.0000.5400.

O instrumento é composto por 38 questões, sendo: oito questões fe-
chadas sobre aspectos sociodemográficos (raça, gênero, perfil e acesso a 
recursos comunicacionais); oito questões fechadas relacionadas a aspectos 
de empatia (por exemplo, “Quando vejo alguém chorar, também tenho 
vontade de chorar?”); oito questões fechadas sobre aspectos de pró-sociabi-
lidade (por exemplo, “Eu me ofereço para ajudar os colegas que precisam 
de alguma ajuda?”); e catorze situações relacionadas ao sofrimento emocio-
nal durante a pandemia (por exemplo, Situação 1: eu estou sempre triste, 
eu fico triste muitas vezes, eu fico triste de vez em quando”).

Para atingir nosso objetivo por ocasião do projeto mencionado, uti-
lizamos somente a última parte relacionada aos aspectos do sofrimento 
emocional. Os anexos dessa pesquisa estão na pasta virtual intitulada Ane-
xo 23 (Pesquisa: sofrimento emocional em crianças), na qual constam os 
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questionários, dados brutos, gráficos e recados escritos pelos participantes.
Participaram como respondentes 1.041 crianças dos anos iniciais, sen-

do 502 meninos e 539 meninas, entre 9 e 10 anos, dos quais 538 são estu-
dantes do 4º ano e 503 estudantes do 5º ano.

O instrumento permitiu que as situações fossem classificadas em duas 
categorias criadas a posteriori: 1 – Comportamento de sofrimento emocio-
nal; 2 – Sentimento de sofrimento emocional. Esta última apontou situa-
ções nas quais os alunos e as alunas poderiam se autoperceber em relação 
aos seus sofrimentos, ao passo que a primeira trouxe situações com atitudes 
ou comportamentos indicativos de sofrimento emocional. Ou seja, en-
quanto algumas questões verificavam as percepções sobre essas dores, ou-
tras investigaram ações, reações e práticas que apontavam para o sofrimen-
to, conforme se pode observar mais detalhadamente no Quadro 4 a seguir:

Quadro 4: Itens sobre sofrimento emocional e suas categorias.

Pense nesse tempo em que estamos em casa, sem ir para a escola. Marque a resposta 
que mais mostra como você se sente durante a pandemia:

Categoria 1 – Comportamento de 
sofrimento emocional

Categoria 2 – Sentimento de sofrimento 
emocional

Situação 4:
Isso sempre acontece: meu coração dispara 
e eu sinto falta de ar.
Às vezes eu sinto falta de ar.
Eu não sinto falta de ar.

Situação 1:
Eu estou sempre triste.
Eu fico triste muitas vezes.
Eu fico triste de vez em quando.

Situação 6:
Eu sinto vontade de chorar frequentemente.
Eu sinto vontade de chorar todos os dias.
Eu sinto vontade de chorar de vez em 
quando.

Situação 2
Eu faço tudo errado.
Eu faço errado a maioria das coisas.
Eu faço bem a maioria das coisas.
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Pense nesse tempo em que estamos em casa, sem ir para a escola. Marque a resposta 
que mais mostra como você se sente durante a pandemia:

Situação 7:
Muitas vezes, eu não gosto de estar com a 
minha família.
Eu gosto de estar com a minha família.
Eu nunca gosto de estar com minha família.

Situação 3
Nada é divertido.
Eu me divirto com muitas coisas.
Eu me divirto com algumas coisas.

Situação 10:
Eu tenho me saído mal nas matérias em 
que eu costumava ser bom.
Meus trabalhos na escola não são tão bons 
quanto eram antes.
Meus trabalhos na escola são bons.

Situação 5:
Eu tenho certeza de que coisas terríveis 
vão acontecer comigo.
Eu tenho medo de que coisas ruins me 
aconteçam.
De vez em quando eu penso que coisas 
ruins vão acontecer comigo.

Situação 11:
Sempre penso em machucar a mim mesmo.
Às vezes sinto vontade de machucar a mim 
mesmo.
Eu nunca pensei em machucar a mim 
mesmo.

Situação 8:
Eu sempre me sinto sozinho.
Eu me sinto sozinho muitas vezes.
Eu não me sinto sozinho.

Situação 14:
Sempre participo de desafios que vejo na 
internet.
Raramente participo de desafios que vejo 
na internet.
Nunca participei de desafios que vejo na 
internet.

Situação 9:
Eu não tenho amigos (as).
Eu tenho alguns(as) amigos(as), mas 
gostaria de ter mais.
Eu tenho muitos(as) amigos(as)

Situação 12:
As pessoas da minha casa estão sempre 
nervosas e brigam comigo.
Não costumo ver as pessoas da minha 
casa nervosas.
Algumas vezes, as pessoas da minha casa 
ficam nervosas e brigam comigo.
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Pense nesse tempo em que estamos em casa, sem ir para a escola. Marque a resposta 
que mais mostra como você se sente durante a pandemia:

Situação 13:
Sinto que não sirvo para nada e que não 
sou importante para ninguém.
Sinto que sou importante para poucas 
pessoas.
Sinto que sou importante para muitas 
pessoas.

Fonte: Gepem/Unesp.

Passamos a apresentar os resultados encontrados. Quando pergunta-
mos às crianças sobre o sentimento de tristeza, notamos que 18,6% das 
crianças declararam sentir-se tristes “sempre” (4,1%) ou “muitas vezes” 
(14,5%), conforme se pode observar no Gráfico 63 a seguir.

Gráfico 63: Respostas de crianças sobre o sentimento de tristeza durante 
a pandemia.

Fonte: Gepem/Unesp.
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Certamente essa tristeza sentida pode trazer indicativos de afastamen-
tos e exclusões, como veremos mais à frente. As crianças apontaram tam-
bém questões relacionadas com o erro. Nota-se que 19% afirmam que 
não fazem bem as coisas ou as fazem de forma errada, evidenciando a 
hipótese de sofrimento emocional ao se sentirem incapazes de fazer bem 
todas as coisas.

Ao responderem o questionário, as crianças trouxeram dados também 
sobre como têm se divertido em tempos de pandemia: 44,1% apontam 
que elas não se divertem com muitas coisas e 2,5 % declararam não se 
divertir com nada.

Os dados ainda demonstram que um sentimento comum entre as pes-
soas – o medo –esteve igualmente presente entre as crianças: 54% de suas 
respostas comprovam essa afirmação. Não estamos nos referindo aos me-
dos relacionados às fantasias próprias da infância, mas aos medos reais que 
assolaram a humanidade durante o contexto pandêmico, como podemos 
notar com o auxílio do Gráfico 64 a seguir.

Gráfico 64: Respostas de crianças sobre sentir medo e/ou ter 
pressentimentos ruins.

Fonte: Gepem/Unesp.
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Quando perguntamos sobre a questão da solidão, 22,5% das crianças 
afirmam sentir-se sozinhas “sempre” (4,0%) ou “muitas vezes” (18,5%). 
Essa solidão se concretiza quando esses(as) meninos e meninas se referem 
aos amigos, como no item 9, no qual 44,3% apontaram não ter muitos 
amigos e que gostariam de ter mais e 3,5% afirmaram não ter amigos, 
como podemos notar no Gráfico 65 a seguir:

Gráfico 65: Respostas de crianças sobre sentir solidão.

Fonte: Gepem/Unesp.
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Gráfico 66: Respostas de crianças sobre ter amigos.

Fonte: Gepem/Unesp.

Um dado positivo é que, para essas crianças entrevistadas, a convivên-
cia em casa não parece ser tão problemática diante da situação que temos 
vivido. Foi constatado em diferentes investigações (LAHR; TOGNETTA, 
2021) um aumento de situações de violências – como a agressão doméstica 
– que se fizeram presentes no contexto em que o instrumento foi aplicado, 
no entanto, somente 2,7% das crianças, por exemplo, disseram vivenciar 
situações em que as pessoas da casa sempre estão nervosas e brigam com 
elas.Contudo, não se trata de um dado positivo para as 28 crianças que  
afirmaram sofrer no lugar em que mais deveriam se sentir acolhidas. En-
contrar essas crianças e identificar as escolas em que estão, certamente será 
condição para podermos amenizar seu sofrimento, ajudando, quem sabe, 
os pais com apoio, escuta e formação. O Gráfico 67 a seguir apresenta 
esses resultados:
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Gráfico 67: Respostas de crianças sobre conviver com pessoas que estão 
sempre nervosas e brigam.

Fonte: Gepem/Unesp.

Outro ponto que nos parece positivo é que 20,9% se percebem importan-
tes para poucas pessoas. Será que as crianças estariam se referindo às relações 
familiares? Todavia, continuamos a ter crianças que não se sentem importan-
tes para ninguém. Se passarmos para números absolutos, temos 20 crianças 
com o sentimento de não se sentir valioso e importante para ninguém.

Até agora analisamos as situações que apontavam emoções e senti-
mentos como indicativos de sofrimento emocional. Passemos adiante às 
situações que compõem a categoria relacionada ao Comportamento de 
Sofrimento Emocional.

Na Situação 4, as crianças tinham que responder sobre sensações de 
ansiedade, como falta de ar e batimentos cardíacos. Embora 72,9% dos 
respondentes tenham indicado que não sentem falta de ar, faz-se necessário 
considerar que 22,8% responderam que sentem “às vezes” falta de ar, e que 
4,4%, apontaram que “sempre” o coração dispara e sentem falta de ar. So-
mando esses dois últimos percentuais, são 27,2% de crianças que têm tido 
sintomas de ansiedade. O Gráfico 68 a seguir apresenta tais resultados.
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Gráfico 68: Respostas de crianças sobre sentir ansiedade.

Fonte: Gepem/Unesp.

Outro dado que nos chama a atenção é sobre o sofrimento que se ex-
pressa em choro. Mais uma vez, embora a grande maioria – 88,6% – tenha 
respondido que sente vontade de chorar apenas de vez em quando, 11,4% 
sentem vontade de chorar frequentemente (7,0%) ou todos os dias (4,4%). 
Ainda que os percentuais possam parecer-nos baixos, se a análise for feita 
em números absolutos são 120 crianças com vontade de chorar em uma 
frequência alta, o que pode indicar sofrimento além da normalidade, como 
podemos notar com auxílio do gráfico a seguir.
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Gráfico 69: Respostas de crianças sobre sentir vontade de chorar.

Fonte: Gepem/Unesp.

Quando verificamos o prazer das crianças em conviverem e/ou esta-
rem com sua família, os dados endossaram resultados já apontados ante-
riormente (Situação 12) e que aparentemente nos parecem indicar que a 
convivência familiar não apresenta tantos problemas para as crianças desta 
investigação: 93,6% responderam que gostam de estar com seus familiares, 
enquanto 0,6% apontaram nunca gostar de estar com eles e 5,8% afirma-
ram não gostar muitas vezes de estar em família. Tais resultados, demons-
trados com o auxílio do Gráfico 70 a seguir, certamente necessitam ainda 
de uma atenção especial em outras investigações.
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Gráfico 70: Respostas de crianças sobre gostar de conviver em família.

Fonte: Gepem/Unesp.

Algumas situações acendem-nos um grande alerta. Na Situação 11, 
as crianças foram questionadas sobre automutilação e, embora 88,6% te-
nham apontado que nunca pensaram em se machucar de forma intencio-
nal, 11,4% das crianças “às vezes” já sentiram vontade de machucarem a si 
mesmos (10,2%), ou então “sempre” pensaram nisso (1,2%). Embora esse 
percentual possa parecer pequeno, considerados os números absolutos, são 
120 crianças com pensamentos de automutilação. Notemos no Gráfico 71 
a seguir:
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Gráfico 71: Respostas de crianças sobre pensamentos de automutilação.

Fonte: Gepem/Unesp.

Outro item que nos apontou um alerta foi o de número 14, em que 
verificamos a participação das crianças em desafios que veem na internet: 
16,9% das crianças apontaram “sempre” participar dos desafios apresenta-
dos nos ambientes virtuais que frequentam.

Tal resultado nos parece bastante sério, uma vez que pode indicar o 
quanto os adultos responsáveis pelas crianças têm dificuldades para mo-
nitorar e acompanhar as que navegam em ambientes virtuais.  Há que se 
considerar também, para além dos que “sempre” participam desses desa-
fios, que mais 88,6% responderam raramente participar, o que nos aponta 
ao menos uma experiência já vivenciada e, em se tratando de ambiente 
virtual, mesmo um único desafio pode ser perigoso ou fatal.

Perguntamo-nos também nesta investigação, diante desses indicadores 
de sofrimento: como esses meninos e essas meninas percebem suas apren-
dizagens ou a falta delas no isolamento social?

Os resultados apontam perceberem não haver perdas no aprendizado 
durante esse período, e também não atingirem os níveis anteriores expe-
rimentados. Entre os participantes, 9,5% das crianças indicaram terem 
ido mal nas matérias que anteriormente iam bem e 26,4% afirmaram que 
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seus trabalhos na escola não são tão bons quanto antes. Somados esses 
percentuais, temos que 35,9% das crianças verificam uma queda em seu 
rendimento, como ilustra o Gráfico 72 a seguir:

Gráfico 72: Respostas de crianças sobre as perdas no aprendizado escolar.

Fonte: Gepem/Unesp.

5.3.5 Para além das análises descritivas

Nesta pesquisa descritiva foram apresentados 14 itens para que as 
crianças respondessem sobre situações de sofrimento emocional, com qua-
tro pontos de resposta: “nunca”, “poucas vezes”, “muitas vezes” e “sempre”. 
Os dados foram analisados com base em um escore total, somando-se as 
respostas aos itens, considerada a seguinte pontuação: “nunca” equivale a 
um ponto; “poucas vezes”, a dois pontos; “muitas vezes”, a três pontos; e 
“sempre” equivale a quatro pontos. Assim, o escore atingido nas respostas 
de cada sujeito poderá somar de 14 a 42 pontos, de forma que quanto 
maior a pontuação, maior o sofrimento emocional.

Como estarão nossas crianças segundo essas análises? Haverá diferenças 
significativas quanto ao índice de sofrimento emocional entre meninos e 
meninas? E quanto à raça/etnia – serão diferentes os índices de sofrimento 
emocional entre crianças que se autopercebem como pretos, brancos, amare-
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los ou indígenas? O fato de terem um aparelho celular próprio pode ser uma 
variável importante para maior ou menor sofrimento emocional dessas crian-
ças? Para responder essas questões, passamos a apresentar o que encontramos 
em nossa investigação. A Tabela 26 a seguir expõe os resultados encontrados.

Tabela 26: Análises do sofrimento emocional em crianças.

Fonte: Gepem/Unesp.

Ao observarmos os resultados encontrados, vemos que se considerarmos 
o escore de sofrimento emocional variando de 14 a 42 pontos, como des-
tacado anteriormente, percebemos que a média atingida pelos participantes 
do sexo masculino é de 18,46, e entre as do sexo feminino, 18,95. É possível 
observar pela Tabela 26 anteriormente apresentada que as meninas chegam 
a escores mais altos, atingindo 38 pontos, enquanto os meninos atingem 30.

O Gráfico 73 a seguir pode contribuir para melhor visualização dessas 
diferenças ao observarmos o desenho que se forma ao redor da dispersão 
dos dados: os escores dos meninos são mais distribuídos, atingindo pontu-
ações mais baixas se comparados às meninas.
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Gráfico 73: Dispersão dos dados de sofrimento emocional em crianças 
por gênero.

Fonte: Gepem/Unesp.

Investigando a variável raça, os dados apontaram que a menor média 
de sofrimento emocional foi encontrada naquele grupo de crianças que se 
autodeclararam brancas (18,42 pontos), seguidas pelas pardas autodeclara-
das (18,59 pontos), indígenas (18,75 pontos) e, por fim, pelos dois grupos 
que apresentaram média acima de 19 pontos: os amarelos de origem orien-
tal, com 19,25 pontos, e os autodeclarados pretos, atingindo 19,93 pontos 
de média referente ao sofrimento emocional.

Apesar dessa pontuação média, a Tabela 27 a seguir nos ajuda a verifi-
car se as diferenças encontradas são significativas.
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Tabela 27: Análises do sofrimento emocional em crianças por declaração 
de origem étnico-racial.

Fonte: Gepem/Unesp.

A Tabela 27 acima nos mostra que, considerado o nível de significância 
Valor-p < 0,05, há diferenças significativas no sofrimento emocional quan-
do há uma comparação entre as crianças que se autopercebem brancas ou 
pretas. Ou seja, aqueles que se autodeclaram pretos apresentam escores de 
sofrimento emocional significativamente superior quando comparados aos 
alunos autodeclarados brancos. Isso pode ser melhor observado no Gráfico 
74 a seguir, que demonstra as dispersões dos escores de brancos e pretos.
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Gráfico 74: Dispersão dos dados de sofrimento emocional por declaração 
de origem étnico-racial.

Fonte: Gepem/Unesp.

Outra questão que nos dispusemos a investigar foi em relação a ter ou 
não celular: seria uma variável importante para a compreensão dos proble-
mas referentes ao sofrimento emocional em crianças? Não encontramos 
diferenças significativas quanto a isso. Abaixo, o Gráfico 75 nos auxilia 
nessa observação, ao identificarmos que o formato da figura que representa 
a dispersão dos escores é semelhante.
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Gráfico 75: Gráfico sofrimento emocional versus celular próprio.

Fonte: Gepem/Unesp.

Para as análises comparativas foi proposto um modelo de regressão 
quantílica (KOENKER, 1978), uma vez que ele permite a comparação 
de K medianas entre os diferentes grupos de interesse, sem que haja pres-
supostos de normalidade. Para todas as análises adotou-se um nível de 
significância de 5%, tendo sido realizadas por meio do software SAS 9.4.

Os anexos das pesquisas de sofrimento emocional em crianças encon-
tram-se na pasta intitulada Anexo 23 (Pesquisa: Sofrimento emocional em 
crianças) e a pesquisa de adolescentes, na pasta Anexo 22 (Pesquisa: Sofri-
mento emocional em adolescentes).
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5.3.6 O sofrimento emocional na voz das crianças e 
adolescentes

No questionário proposto tanto para crianças quanto para adolescentes 
participantes de uma de nossas investigações, ao tratarmos da temática do 
sofrimento emocional, reservamos um espaço para que quem se sentisse à 
vontade, ou tivesse a necessidade, pudesse se expressar livremente deixan-
do-nos um recado. A princípio, não tínhamos como objetivo categorizar 
tais respostas. Na verdade, o espaço se configurava como uma oportuni-
dade de minimizar o impacto de indagações às questões de foro íntimo. 
Diante de nossa preocupação com as emoções e sentimentos de crianças e 
adolescentes geradas e inseridas em suas respostas, esse espaço foi pensado 
inclusive como uma forma de “pedido de ajuda” para aqueles que assim o 
desejassem fazer.

Diante das dezenas de mensagens enviadas pelos participantes por 
meio dessa oportunidade, resolvemos apresentar de maneira sucinta as 
principais comunicações feitas pelas crianças e adolescentes.

Algumas traziam mensagens de esperança e de otimismo a seus pares, 
como as que reproduzimos, na íntegra, a seguir.

Todos nós temos um motivo para parar de sonhar, de correr atrás do suces-

so, de seguir em diante, mas pense se vale a pena deixar de viver por algo 

que você é capaz de superar. (Adolescente)

Sim, eu te entendo, eu sei que dói, eu sei que ninguém te entende, eu sei 

que parece que a dor não tem fim, mas acredite, ela tem. Eu já fiz mui-

tas burradas, que me prejudicaram muito, eu não me orgulho delas, mas 

também não me arrependo, de alguma forma elas serviram para que eu me 

tornasse quem eu sou. (Adolescente)

Nesse momento em que vivemos de pandemia vamos ter mais amor ao pró-

ximo e ajuda no que for preciso, pois precisamos uns dos outros. (Criança)

Oi, eu espero que você que esteja lendo saiba que se machucar nunca vai 

adiantar e se precisar converse com alguém, mas nunca se machuque e pes-

soas se importam com você e muitas te amam, se cuida. (Criança)
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Em outras, os respondentes deixavam seu próprio número de telefone 
para poderem ser acionados, caso alguém precisasse.

Se precisar conversar pode me chamar!! (número de telefone anotado) 

Quem sabe eu possa te ajudar. (Adolescente)

Chamou-nos a atenção a gratidão expressa por alguns/algumas em re-
lação ao que o questionário significa para eles/elas.

Só agradeço a escola por estar proporcionando esses questionário pois mui-

tas pessoas (alunos) não conseguem dizer como sentem ou pelo que estão 

passando dentro de suas casas, a maioria tem receio de contar por achar 

que vão dizer nossas respostas aos nossos pais (temos medo que eles inter-

pretem errado), não tenho muito o que dizer sobre mim por que mesmo 

tendo algumas recaídas eu estou bem, mas às vezes outras pessoas não, seria 

meio só um agradecimento e uma explicação de como às vezes nos senti-

mos, mas temos medo de dizer em público. (Adolescente)

Por favor, se preocupem mais com a saúde mental dos alunos, não somos 

máquinas e muita cobrança nos esgota. Eu agradeço o formulário! (Ado-

lescente)

Já tive depressão, mas graças a Deus estou bem melhor, adorei a pesquisa 

obrigada, anotei o site. (Adolescente)

Gostei muito desse questionário poder me desabafar com alguma pessoa o 

que estou sentindo  (Criança)

Gostei muito das perguntas e me fez sentir que não estou sozinha nessa. 

(Criança)

Esse questionário é muito bom porque eu expresso como me sinto e meus 

amigos se sentem, foi muito bom expressar um beijo (...). (Criança)

Eu achei muito interessante o questionário porque observei que nessa qua-

rentena algumas pessoas ficaram tristes sozinhos sem companhia de quem 

gosta, sem poder brincar e se divertir, sem sair de casa. (Criança)



Capítulo V - Dos resultados das pesquisas226   |  

Em algumas mensagens podemos perceber o sentimento de saudade 
expresso em suas palavras.

Eu sinto muita falta da minha escola, da professora e dos meus colegui-

nhas. (Criança)

Tomara que tudo volte ao normal. Sinto saudades dos meus amigos da 

escola. Quero que esse coronavírus, vá embora de uma vez. (Criança)

Quero voltar para escola brincar com meus amigos e estudar que é muito 

importante, saudades de todos. (Criança)

Estou com muitas saudades de brincar, conversar e fazer muitas trapalha-

das em grupo na minha sala de aula. Espero de coração que todos estejam 

bem bjs e abraços(...). (Criança)

Chama-nos a atenção o fato de determinadas mensagens abordarem 
a triste realidade de algumas alunas e alguns alunos não terem computa-
dor e celular, ferramentas consideradas indispensáveis no momento em 
que vivemos.

Eu queria ter um aparelho para fazer minha lição, tenho colega que tem 

e eu pedi para minha mãe mas não tem da onde tirar ela disse. (Criança)

Gostaria de ganhar um celular pra poder estudar sem precisar pedir celular 

pra minha mãe e usar um wifi bom sem ter que usar internet do celular. 

(Criança)

Mas, são os recados com “pedidos de socorro” que nos alertam para o 
quanto nossos jovens e crianças precisam de nossa ajuda.

Quando eu tenho crise de ansiedade eu tento não me corta fico quieta 

no meu canto choro até dormir não é fácil viver com esses pensamentos. 

(Adolescente)

Só queria dizer que eu não aguento mais pelo o que eu estou passando. 

Esse tipo de pesquisa mexeu bastante comigo. E agressões eu diria só pela 
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parte dos meus irmãos, que me batem às vezes por não poder fazer o que 

eles querem, por serem bem menores do que eu (uma de oito anos, e outro 

de 11) e eu tenho dó de bater ou de machucar, e de também ficar de castigo 

e perder meu celular, porque no momento só tenho uns amigos. As minhas 

músicas, elas são as únicas que me entendem, as únicas que me consolam. 

Sinto muita falta da vida que eu tinha antes. Antes de sofrer com abuso, 

antes de meus pais se separarem, antes da minha mãe ir embora, antes de 

eu ter ficado sem amigos. Antes de pelo menos me importar comigo mes-

ma. Não consigo fazer amizades com ninguém, porque sempre que faço, as 

pessoas sempre acham melhores. E bom... É isso. (Adolescente)

Me sinto sozinha, não tenho amigos e tô tendo crises todos os dias. Te-

nho vergonha de falar sobre meus sentimentos e medo que as pessoas me 

menosprezem, minha vó não aceita minha religião (umbanda) ela é da 

congregação. Não gosto de compartilhar meus sentimentos e falo que só é 

fome ou sono ou coloco um fone de ouvido. À noite eu não consigo dor-

mir direito e sempre tenho crises de ansiedade. Minha vó me trata mal e 

me deixa sobrecarregada. Minha mãe já tentou se matar seis vezes, meu pai 

me faz muito mal me fala merda como “não gosto de você”, “foda-se que 

você e minha filha” etc. Por causa dele me tornei depressiva e não consigo 

me expressar por medo, porque ele me botava medo de falar as coisas. Vá-

rias vezes me bateu e passou anos batendo na minha mãe. Qualquer agres-

são que ela ou os meus familiares sofrem eu fico perturbada, choro, entro 

em desespero ou fico brava e acabo descontando em pessoas erradas. Já 

tive transtornos alimentares por causa da minha tia e meus colegas. Tenho 

problemas de autoestima, sinto falta de ter amigos próximos, não gosto de 

sair e tudo isso me deu problemas de saúde: coração acelerado, problemas 

respiratórios e dores. É isso. (Adolescente)

Meu nome é (...), e...me sinto um pouco diminuída, já sofri bullying sim, 

mas não muito, o que mais me afeta é que acho que ninguém se importa 

comigo. Meu número é [a adolescente anota o número de seu telefone]. 

(Adolescente)
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Estou quase me matando, cansei. (Adolescente)

Sabe com essa pandemia me sinto triste porque minha mãe foi mandada 

embora do serviço e nem sempre temos o que comer porque essa pandemia 

veio pra atrapalhar a vida da minha mãe vejo minha mãe sempre tomar os 

remédios controlado dela É vejo ela chorar muito queria às vezes comer 

carne frutas todo dinheirinho da pensão minha é dos meus irmãos minha 

mãe paga aluguel e mesmo assim falta ela tem que fazer faxina doente pra 

pagar e difícil é sofro. Muito Porque sinto falta do meu padrasto Marcelo 

e cuidava de mim como pai queria ver ele com minha mãe as vezes quero 

sumir mas se que mamãe vai sofrer queria roupa nova sapatos e um celular 

para estudar mas não dá para mamãe comprar. (Criança)

As pessoas da minha escola quase nunca falam comigo. (Criança)

Eu acho que todo mundo mudou por causa da pandemia. As pessoas estão 

mais ansiosas e nervosas, mais tristes. E por ficarmos em casa o tempo todo 

isso gera mau humor sim. Tudo que fazíamos quando tínhamos liberdade 

não é mais possível. Os amigos sumiram também, a convivência familiar 

diminuiu e não temos mais interação. Então tá muito difícil. Quando tudo 

isso acabar acho que todos vamos precisar de uma terapia. (Criança)

Eu queria voltar pra escola porque não sinto vontade de fazer nada e não 

vejo mais graça em nada porque não tem graça fazer lição em casa estou 

cansada e triste sinto falta dos amigos e da escola. (Criança)

Me sinto sozinha por não ter amigos na escola. (Criança)

Eu sou o (...), e na verdade eu tenho muito sentimentos, algumas vezes 

tem coisas que dói no meu sentimento e outras não dói, isso também mexe 

com meu coração e sentimentos é uma coisa muito especial pra mim (...). 

(Criança)
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5.4 Quarta pesquisa – Empatia entre crianças

Quando contemplados os trabalhos de formação com gestores e docen-
tes dos anos finais do ensino fundamental propostos neste projeto, vários 
foram os pedidos para que essas ações fossem estendidas também aos anos 
iniciais, já que são oferecidos em algumas escolas das diretorias participan-
tes do presente trabalho, conforme evidenciado em capítulos anteriores.

Organizamos, para tanto, um conjunto de propostas em atendimento 
às demandas desse segmento; entre elas, um diagnóstico sobre os proble-
mas de convivência presentes durante o tempo de isolamento social na 
percepção dos alunos e alunas. O fato é que, para além da dimensão que 
aborda o sofrimento emocional entre crianças, cujos dados foram apresen-
tados anteriormente, tratamos de um tema peculiar – a empatia.

Equacionar a necessidade de o tema da convivência ser parte intencio-
nal do currículo educacional, e de sua qualidade – ética – estar presente nas 
escolhas dos valores que permeiam as relações interpessoais, levou-nos a 
propor que a empatia estivesse presente neste diagnóstico (TOGNETTA, 
2009a).

Sabemos que esse é um sentimento que gera a comoção com o estado 
emocional do outro com quem se convive (LÓPES; ARÁN; RICHAUD, 
2014). Em estudos anteriores (LA TAILLE, 2006, 2009; TOGNETTA, 
2009b), vimos que quanto mais conseguimos reconhecer nossos sentimen-
tos, mais somos capazes de reconhecer os sentimentos das outras pessoas, 
e quanto mais conseguimos reconhecer os sentimentos e estados de ânimo 
nos outros, mais nos aproximamos das ações morais que tanto desejamos. 
Assim, é evidente o papel das escolas em promover um ambiente favorável 
para o desenvolvimento desse sentimento tão importante às relações inter-
pessoais. Por essas razões, a dimensão da empatia presente no questionário 
aplicado nesta investigação possibilita tanto aos docentes pensarem nas 
ações promotoras desse sentimento quanto aos respondentes se autoavalia-
rem sobre o quanto têm sido empáticos na relação com os outros.
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Essa investigação faz parte de uma pesquisa de mestrado intitulada A 
relação entre bullying, empatia e pró-socialidade de estudantes pertencentes às 
escolas públicas da rede estadual de São Paulo, conduzida por Larissa Di Ge-
nova Boni. Trata-se de uma pesquisa descritiva, que contou com a partici-
pação de crianças, estudantes de duas diretorias da rede de ensino público 
estadual paulista: a DRE Leste 3, na região metropolitana de São Paulo, 
com 824 respondentes, e a DRE de Taquaritinga, no interior paulista, com 
225 crianças participantes. Os dados brutos, os questionários e os dados 
por DRE gerados no âmbito dessa investigação encontram-se na pasta in-
titulada Anexo 24 (Pesquisa: empatia).

Nosso objetivo foi identificar os níveis de empatia apontados por estu-
dantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Tivemos como problema 
de pesquisa: Como estudantes de anos iniciais apontam demonstrar a em-
patia entre seus pares?

Para isso, utilizamo-nos de um questionário com perguntas fechadas, 
dividido em duas partes: na primeira, contendo 13 perguntas, buscamos 
identificar o perfil do estudante; na segunda, com 8 questões, investigamos 
os níveis de empatia.

O questionário utilizado foi construído por membros do Gepem, com 
base na literatura sobre o tema. As alunas e os alunos o responderam de 
maneira online, por meio de um formulário do Google Forms, após apre-
sentarem um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) assinado 
por seu pai, mãe e/ou responsável.

Essa pesquisa foi registrada no Comitê de Ética em Pesquisa da Facul-
dade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara/SP, sob o número de 
registro CAAE: 42330421.6.0000.5400. Vale ressaltar que para este atual 
relatório apresentamos somente os dados descritivos dos resultados encon-
trados. Ademais, esse instrumento de investigação passou por uma análi-
se fatorial exploratória em busca de consistência interna, gerando outras 
discussões, as quais estão sendo preparadas para serem apresentadas como 
dissertação de mestrado.
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5.4.1 Os resultados encontrados

Entre os participantes do estudo, 51,8% eram do sexo feminino e 
48,3%, do sexo masculino. A maior parte deles – 42,1% – autodeclarou-se 
branco, seguido por 37,5% pardos, 9,6% negros, 0,4% de origem oriental 
(amarelos), 0,8% de indígenas e 9,8% que não souberam responder sobre 
sua raça/etnia.

Sobre o uso da tecnologia durante a pandemia, 49,8% das crianças 
participantes disseram ter computador/notebook em sua casa e 65,3% afir-
maram possuir um aparelho celular. Chama-nos a atenção que 50,3% das 
alunas e dos alunos indicaram não ter computador e 34,7%, não ter celular, 
ferramentas consideradas indispensáveis neste momento em que vivemos, 
mesmo para crianças dessa faixa etária. Contudo, 85,6% dos estudantes 
disseram acessar as redes digitais de sua casa e cerca de 7,01% afirmaram 
não ter nenhum tipo de acesso à internet.

Outro dado que nos chamou a atenção se refere a 9,4% de familiares 
atingidos pelo desemprego, revelando que a pandemia de Covid-19 afetou 
a vida financeira de todas as pessoas. Identificou-se também que 79,8% 
das crianças têm a mãe como principal responsável, resultado comum a 
investigações anteriores e já presente, portanto, na literatura atual.

Quanto ao sentimento de empatia, um dado chamou-nos a atenção: 
12,4% dos estudantes relataram sempre se sentir em mudanças, conforme 
a sentença “Estou mudando o tempo todo: quando me sinto bem, de re-
pente fico com raiva ou fico triste”. Quando olhamos para esses números, 
mais de 10% das crianças apresentam uma inconstância em seus senti-
mentos, o que torna significativa a necessidade de atenção das instituições 
escolares. Esse resultado corresponde ao que também encontramos com os 
mesmos respondentes ao evidenciar as mudanças de humor presentes em 
situações de sofrimento emocional, revelando que o autocontrole ainda 
está em construção nessa etapa do desenvolvimento entre as crianças par-
ticipantes da investigação.
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Gráfico 76: Respostas das crianças sobre estar mudando o tempo todo.

Fonte: Gepem/Unesp.

Outro resultado interessante: na consigna do item 8 – “Quando um 
colega está feliz eu fico feliz por ele/ela.” –, encontramos a maior frequên-
cia de respostas na opção “sempre”, indicando que 60,2% sinalizam conse-
guir se sensibilizar com o sentimento dos colegas.
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Gráfico 77: Respostas das crianças sobre ficar feliz vendo o colega feliz.

Fonte: Gepem/Unesp.

Quando analisamos os dados que retratam a frequência de situações em 
que há empatia em crianças, certamente percebemos o quanto as institui-
ções escolares são lugares privilegiados para que esse sentimento seja desen-
volvido. Em outros itens, os resultados apontam que as crianças, mesmo se 
considerando tristes ou chateadas, sensibilizam-se frequentemente com o 
sentimento do outro. Do ponto de vista da psicologia genética piagetiana 
(PIAGET, 1932/1994), a empatia (ou, como considerado por Piaget – a 
simpatia) é um dos primeiros sentimentos morais presentes no despertar 
do senso moral. É ela que, embora não tenha a conservação necessária que 
consiga estabelecer uma hierarquia de valores na identidade de uma crian-
ça, pode mover os passos de quem ainda está aprendendo a conviver (LA 
TAILLE, 2006, 2009; TOGNETTA, 2009a).
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5.5 Quinta pesquisa – Cyberconvivência versus 
Cyberagressão em tempos de escolas sem paredes

Compreendemos que a internet é um importante recurso de comuni-
cação que pode oferecer diversos benefícios, como a praticidade, a proxi-
midade, a economia de tempo etc. Mas também pode promover proble-
mas para a vida dos internautas. Alguns acontecimentos existem há bastan-
te tempo e outros surgiram com o avanço do público nessas redes. Além 
disso, considerando a desigualdade social que infelizmente existe em nosso 
país, entendemos que nem toda a população está conectada à internet, ten-
do acesso a redes sociais virtuais, Contudo, o número de pessoas que estão 
se conectando às redes vem crescendo. De acordo com os dados nacionais 
revelados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), 
o percentual de domicílios que utilizavam a internet subiu de 74,9% para 
79,1%, de 2017 para 2018. Um relatório divulgado pelo Centro Regional 
de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação – Cetic.
br (TIC KIDS ONLINE, 2019) mostra que, no ano de 2018, 86% das 
crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos já eram usuários de internet no 
Brasil. Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19, houve um 
aumento de tempo de uso nas redes. Consequentemente, houve um au-
mento das relações interpessoais e, entre elas, as agressões, como aponta o 
relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), instituição fundada 
em 1948.

Como estará a convivência entre os adolescentes em ambientes vir-
tuais? Quais serão suas maiores dificuldades quando pensamos na cyber-
convivência? Para responder essas perguntas, e diante da necessidade de 
apontarmos as novas dimensões da convivência em tempos pandêmicos, 
questões sobre essa temática foram inseridas no diagnóstico do clima e da 
convivência. Trata-se de uma pesquisa descritiva que contou com a parti-
cipação de 1.923 adolescentes, estudantes das duas diretorias da rede de 
ensino público estadual paulista: a DRE Leste 3, na região metropolitana 
de São Paulo, com 1.056 respondentes; e da DRE de Taquaritinga, no in-
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terior paulista, com 867 adolescentes participantes da pesquisa. A dimen-
são da cyberconvivência/cyberagressão contou com 15 perguntas fechadas 
(além das já descritas por ocasião dos dados sobre sofrimento emocional 
– 13 perguntas de perfil) para verificar os relacionamentos e os comporta-
mentos em ambientes virtuais. Os anexos dessa pesquisa encontram-se na 
pasta intitulada Anexo 25 (Pesquisa: Cyberagressão). Essa investigação é 
parte da pesquisa de mestrado de Fernanda Issa, intitulada A Cyberempatia: 
o poder da empatia para uma convivência ética virtual, e registrada no Co-
mitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de 
Araraquara/SP, sob o número de registro CAAE: 46222921.2.0000.5400.

O questionário utilizado foi construído por membros do Gepem, com 
base na literatura atual sobre o tema. As alunas e os alunos o responderam 
de maneira online, por meio de um formulário criado via Google Forms, 
após apresentarem um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 
assinado por seu pai, mãe e/ou responsável.

5.5.1 Os resultados encontrados41

Muitos estudos realizados nacional e internacionalmente (AVILÉS 
MARTINÉS, 2009; SMITH, 2012; SELMAN, WEINSTEIN, 2015; 
PLAN, 2010; ABRAMOWAY et al., 2016; UNICEF, 2019) mostram um 
importante aumento das agressões virtuais, um dado que muito nos im-
pacta, visto que situações de cyberagressão são reconhecidamente perigosas 
ao bem-estar psicológico de crianças e adolescentes, gerando-lhes danos 
e sofrimentos.

Alguns estudos, entre eles os conduzidos por Garaigordobil et. al. 
(2020), esclarecem que os alvos de agressão no ambiente virtual podem 
apresentar sentimentos de solidão, insegurança, infelicidade, tristeza, de-
samparo, irritabilidade, ansiedade, depressão, ideação suicida (alguns co-
metem suicídio), estresse pós-traumático, medo, baixa autoestima, raiva, 

41 Os dados de perfil são apresentados ao se tratar do sofrimento emocional em adoles-
centes visto serem os mesmos sujeitos respondentes. 
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frustração etc., podendo ser duradouras essas consequências a médio e a 
longo prazo.

Sexting, shaming, cancelamento e cyberbullying são termos bastante 
difundidos atualmente em plataformas digitais que ganharam fama diante 
de um mundo conectado digitalmente – Facebook, Instagram, Twitter e 
WhatsApp –, entre outras que podem rapidamente atingir muitos espec-
tadores, pois existe um público ampliado que dissemina esses conteúdos, 
aumentando o sofrimento de quem é exposto. Em nossa investigação, 
um resultado que nos chamou a atenção se refere às mensagens ofensivas. 
Quando olhamos para o Gráfico 78 a seguir, claramente podemos notar 
que grande parte dos respondentes afirmou não acontecer tal ofensa. Con-
tudo, ao somarmos as outras respostas, vemos que 38,5% das alunas e dos 
alunos entrevistados já vivenciaram essas situações ou conhecem colegas 
que já sofreram com mensagens dessa natureza.

Gráfico 78: Respostas de adolescentes sobre mensagens que ofendem.

Fonte: Gepem/Unesp.
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O mesmo podemos verificar no gráfico a seguir. Quase 40% das alunas 
e dos alunos responderam que já foram insultados (10,5%) ou conhecem 
alguém que viveu tal situação (28,9%). Esses números trazem um alerta às 
questões das redes sociais, mostrando que, embora tenhamos um núme-
ro significativo de respostas “Isso não aconteceu...”, é preciso considerar 
as respostas daqueles(as) que já passaram por tal situação e/ou conhecem 
alguém que já passou, visto que as mensagens ofensivas geram sofrimen-
tos e consequências do ponto de vista da saúde mental a quem vive es-
sas agressões.

Gráfico 79: Respostas de adolescentes sobre insultos na internet.

Fonte: Gepem/Unesp.

Tomemos agora as situações descritas em nossos itens para a alterna-
tiva “Fizeram isso comigo ou aconteceu comigo...”. Para compararmos os 
resultados encontrados, tanto os números absolutos quanto a frequência 
são realçados.
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Tabela 28: Resultados absolutos e frequência das respostas.

Fizeram isso comigo ou aconteceu comigo… Números 
absolutos

Frequência 
(%)

Enviar mensagens que ofendem. 203 10,5%

Ameaçar alguém por meio de mensagens na internet, nas 
redes sociais ou situações de jogos online.

175 9,1%

Criar páginas ou grupos para falar mal de alguém. 72 3,7%

Excluir uma pessoa sem que ela queira, de uma rede social 
ou grupo, porque ela incomoda ou porque não se gosta dela.

173 9,0%

“Cancelar” uma pessoa por ter condutas ou opiniões diferentes. 114 5,9%

Publicar ou enviar comentários pessoais de alguém conhecido 
para outras pessoas ficarem sabendo (e que a pessoa não 
gostaria que fosse divulgado).

84 4,4%

Usar fotos íntimas de uma pessoa para chantageá-la. 38 2,0%

Compartilhar vídeos/fotos íntimas de uma pessoa conhecida 
sem a permissão dela.

37 1,9%

Editar uma foto ou criar “memes” e perfis fake (falsos) para 
ridicularizar ou humilhar alguém.

68 3,5%

Hackear a conta de outra pessoa e enviar mensagens ou 
postar algo fingindo ser essa pessoa.

73 3,8%

Criar ou participar de enquetes nas redes sociais que “zoam” 
ou ridicularizam alguém.

53 2,8%

Ofender ou “zoar” alguém na internet devido à sua orientação 
sexual ou identidade de gênero LGBTQIA+ (homofobia, 
transfobia etc.)

65 3,4%

Insultar ou “zoar” alguém na internet por seu tipo físico 
(magro, obeso, alto, baixo, ruivo, negro, loiro etc.)

162 8,4%

Ameaçar o(a) namorado(a) por WhatsApp ou rede social 
porque ele(a) quer romper a relação.

39 2,0%

Ofender ou desrespeitar (não é discutir) com alguém na 
internet por sua opção política, religiosa ou ideológica.

94 4,9%

Fonte: Gepem/Unesp.
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Ao analisarmos a Tabela 28 acima podemos verificar que os adolescen-
tes já vivenciaram diversas situações em que foram expostos, humilhados, 
difamados e/ou desrespeitados. Como podemos notar, 175 adolescentes 
afirmaram já ter passado por essa situação: “Ameaçar alguém por meio de 
mensagens na internet, nas redes sociais ou em situações de jogos online”.

Para além disso, a ausência da tolerância ficou evidente quando se percebe 
que mais de 100 alunas e alunos já passaram por situações de “cancelamento 
virtual”. Trata-se de uma forma de mostrar indignação ao comportamento 
alheio, revelando, contudo, pouca tolerância entre as relações interpessoais, 
e, sobretudo, uma forma heterônoma de lidar com o problema.

Outro dado que nos chamou a atenção foi em relação ao item “Insultar 
ou ‘zoar’” alguém na internet por seu tipo físico (magro, obeso, alto, baixo, 
ruivo, negro, loiro etc.)”, já que mais de 8% dos jovens afirmaram sofrer 
com seu tipo físico, ressaltando a importância dos alunos e das alunos re-
conhecerem a importância do respeito às pessoas, independentemente da 
sua aparência.

Com base nas primeiras análises descritivas, mais perguntas surgiram: 
será que há diferenças de gênero entre aqueles que sofrem ou fazem sofrer 
na convivência virtual? O fato de terem computador em casa seria uma 
variável que interfere nesses resultados? Da mesma forma, ter um celular 
próprio fará diferença para que haja problemas de cyberagressão? Vejamos 
os resultados encontrados.

5.5.2 Cyberagressão versus ter ou não computador ou celular

Para responder tais indagações, tomamos para análise as respostas que 
apontaram a autoria de cyberagressões: aqueles que assinaram a alternativa 
“Eu fiz isso” foram classificados como “autores de cyberagressão” e aqueles 
que não a assinalaram, como “não autores de cyberagressão”. Os percen-
tuais referem-se às agressões indicadas em algum momento nos últimos 
3 meses, considerados os que não têm computador e os quem têm; bem 
como os que não têm celular e os quem têm. Vejamos os resultados encon-
trados com o auxílio da Tabela 29 a seguir.
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Tabela 29: Correspondência entre ter ou não computador em casa e ter 
sido autor de cyberagressões.

Variável

Tem computador/
notebook na sua casa?

Valor-p
Não 

(n=902)
Sim 

(n=1.021)
Enviar mensagens que ofendem. 39 (4,32%) 28 (2,74%) 0,06

Ameaçar alguém por meio de 
mensagens na internet, nas redes 
sociais ou em situações de jogos 

online.

30 (3,33%) 22 (2,15%) 0,11

Criar páginas ou grupos para falar 
mal de alguém.

50 (5,54%) 27 (2,64%) <0,01

Excluir uma pessoa de uma rede 
social ou grupo sem que ela queira, 
porque ela incomoda ou porque não 

se gosta dela.

124 
(13,75%)

130 (12,73%) 0,51

“Cancelar” uma pessoa por ter 
condutas ou opiniões diferentes.

52 (5,76%) 47 (4,6%) 0,25

Publicar ou enviar comentários 
pessoais de alguém conhecido para 
outras pessoas ficarem sabendo (e 

que a pessoa não gostaria que fosse 
divulgado).

48 (5,32%) 28 (2,74%) <0,01

Usar fotos íntimas de uma pessoa 
para chantageá-la.

29 (3,22%) 13 (1,27%) <0,01

Compartilhar vídeos/fotos íntimas 
de uma pessoa conhecida sem a 

permissão dela.
28 (3,1%) 15 (1,47%) 0,02

Editar uma foto ou criar “memes” 
e/ou perfis fake (falsos) para 

ridicularizar ou humilhar alguém.
42 (4,66%) 20 (1,96%) <0,01

Hackear a conta de outra pessoa e 
enviar mensagens ou postar algo 

fingindo ser essa pessoa.
39 (4,32%) 24 (2,35%) 0,02
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Criar ou participar de enquetes 
nas redes sociais que “zoam” ou 

ridicularizam alguém.
30 (3,33%) 25 (2,45%) 0,25

Ofender ou “zoar” alguém na 
internet por sua orientação sexual ou 

identidade de gênero LGBTQIA+ 
(homofobia, transfobia etc.)

28 (3,1%) 20 (1,96%) 0,11

Insultar ou “zoar” alguém na internet 
por seu tipo físico (magro, obeso, 

alto, baixo, ruivo, negro, loiro etc.)
43 (4,77%) 27 (2,64%) 0,01

Ameaçar o(a) namorado(a) por 
WhatsApp ou rede social porque 

ele(a) quer romper a relação.
27 (2,99%) 17 (1,67%) 0,05

Ofender ou desrespeitar (não é 
discutir) com alguém na internet 

por sua opção política, religiosa ou 
ideológica.

52 (5,76%) 43 (4,21%) 0,12

Fonte: Gepem/Unesp.

A seguir, apresentamos a Figura 14 com tais comparações.
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Figura 14: Percentual de adolescentes que possuem ou não computador 
em casa e que foram autores de agressões virtuais nos últimos 3 meses.

Fonte: Gepem/Unesp.

Entre os participantes da pesquisa, 902 adolescentes afirmaram não 
ter computador em casa, enquanto 1.021 deles têm esse equipamento em 
sua residência. Quando comparamos as ações de agressão evidenciadas 
pelos adolescentes entre aqueles que têm ou não computador em casa, 
encontramos diferenças estatisticamente significativas (p<0,005) entre os 
dois grupos.
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Com base nos dados, verificamos que 5,32% dos participantes que 
indicaram já ter publicado ou enviado comentários pessoais de alguém 
conhecido para outras pessoas ficarem sabendo não têm computador em 
casa; somente 2,74% deles têm esse aparelho, sendo estatisticamente sig-
nificativa essa diferença (Valor-p <0,001). Da mesma forma, 3,22% da-
queles que usaram fotos íntimas de uma pessoa para chantageá-la não têm 
computador em casa, enquanto somente 1,27% têm esse aparelho em sua 
residência, sendo também significativa essa diferença (Valor-p <0,01). En-
tre aqueles que compartilharam vídeos/fotos íntimas de uma pessoa co-
nhecida sem a permissão dela, 3,1% têm computador em casa, enquanto 
1,47% não têm (com diferença significativa de Valor-p < 0,02). Outros 
4,66% dos que têm computador em casa já editaram uma foto ou criaram 
“memes’’ e/ou perfis fake (falsos) para ridicularizar ou humilhar alguém, 
contra 1,96%, nessa mesma categoria, que afirmaram não possuir compu-
tador em sua casa (diferença significativa de Valor-p <0,01).

Quanto a hackear a conta de outra pessoa e enviar mensagens ou postar 
algo fingindo ser essa pessoa, 4,32% dos que o fizeram têm computador 
em casa e 2,35% não o têm (com diferença significativa de Valor-p <0,02). 
Dos que já criaram páginas ou grupos para falar mal de alguém, 5,54% 
têm computador em casa, enquanto 2,65% não o têm (com diferença sig-
nificativa de Valor-p <0,01). Dos que insultaram ou “zoaram” alguém na 
internet por seu tipo físico, 4,77% não têm computador em casa, enquan-
to 2,64% dispõem desse recurso (com diferença significativa de Valor-p 
<0,01); finalmente, Dos que ameaçaram o(a) namorado(a) por WhatsApp 
ou rede social porque ele(a) queria romper a relação, 2,99% têm compu-
tador em casa em comparação com 1,67% dos agressores que não o têm 
(com diferença significativa de Valor-p <0,05).

Esses resultados nos levam a refletir sobre algo bastante importante: 
o fato de não terem computadores ou celulares próprios não garante que 
tais situações não ocorram. Não raro, deparamo-nos com punições em que 
as mães, pais ou responsáveis proíbem o uso desses recursos tecnológicos, 
buscando ajudar suas filhas e filhos a repensarem suas ações no âmbito 
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virtual e promover, assim, um espaço mais respeitoso. Contudo, os dados 
aclaram que não possuir tais recursos não é suficiente – ou fator decisivo – 
para evitar situações de humilhações e maus tratos.

Ao mesmo tempo, fica evidente que boa parte das agressões virtuais 
não é conhecida pelos pais ou responsáveis dos adolescentes, já que não é 
de casa que elas são postadas.

E quanto ao uso de celular próprio? Os autores de cyberagressão usa-
riam seu próprio celular para fazê-lo? Vejamos o que os resultados nos 
mostram com base na Tabela 30 a seguir.
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Tabela 30: Correspondência entre autores de cyberagressão e o uso de 
celular próprio.

Variável
Você tem um celular próprio?

Valor-p
Não (n=206) Sim (n=1.717)

Enviar mensagens que ofendem. 5 (2,43%) 62 (3,61%) 0,38
Ameaçar alguém por meio de 

mensagens na internet, nas redes 
sociais ou em situações de jogos 

online.

7 (3,4%) 45 (2,62%) 0,52

Criar páginas ou grupos para falar 
mal de alguém.

7 (3,4%) 70 (4,08%) 0,64

Excluir uma pessoa sem que ela 
queira, de uma rede social ou de 

um grupo, porque ela incomoda ou 
porque não se gosta dela.

16 (7,77%) 238 (13,86%) 0,01

“Cancelar” uma pessoa por ter 
condutas ou opiniões diferentes.

9 (4,37%) 90 (5,24%) 0,59

Publicar ou enviar comentários 
pessoais de alguém conhecido para 
outras pessoas ficarem sabendo (e 

que a pessoa não gostaria que fosse 
divulgado).

9 (4,37%) 67 (3,9%) 0,75

Usar fotos íntimas de uma pessoa 
para chantageá-la.

6 (2,91%) 36 (2,1%) 0,45

Compartilhar vídeos/fotos íntimas 
de uma pessoa conhecida sem a 

permissão dela.
6 (2,91%) 37 (2,15%) 0,49

Editar uma foto ou criar “memes” 
e/ou perfis fake (falsos) para 

ridicularizar ou humilhar alguém.
8 (3,88%) 54 (3,15%) 0,57

Hackear a conta de outra pessoa e 
enviar mensagens ou postar algo 

fingindo ser essa pessoa.
11 (5,34%) 52 (3,03%) 0,08

Criar ou participar de enquetes 
nas redes sociais que “zoam” ou 

ridicularizam alguém.
5 (2,43%) 50 (2,91%) 0,69
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Ofender ou “zoar” alguém na 
internet por sua orientação 

sexual ou identidade de gênero 
LGBTQIA+ (homofobia, transfobia 

etc.)

7 (3,4%) 41 (2,39%) 0,38

Insultar ou “zoar” alguém na 
internet por seu tipo físico (magro, 

obeso, alto, baixo, ruivo, negro, 
loiro etc.)

9 (4,37%) 61 (3,55%) 0,55

Ameaçar o(a) namorado(a) por 
WhatsApp ou rede social porque 

ele(a) quer romper a relação.
6 (2,91%) 38 (2,21%) 0,53

Ofender ou desrespeitar (não é 
discutir) com alguém na internet 

por sua opção política, religiosa ou 
ideológica.

8 (3,88%) 87 (5,07%) 0,46

Fonte: Gepem/Unesp
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Figura 15: Percentual de adolescentes que possuem ou não celular 
próprio e que são autores de agressões virtuais nos últimos 3 meses.

Fonte: Gepem/Unesp.

Quando analisamos os resultados encontrados vemos que não há dife-
renças significativas (p<0,005) entre quem tem e não tem celular, com exce-
ção a uma única ação: “excluir uma pessoa sem que ela queira, de uma rede 
social ou grupo, porque ela incomoda ou porque não se gosta dela.”, cuja 
diferença é significativa (p<0,01). Entre os participantes, 7,77% dos adoles-
centes que já agiram dessa forma não têm celular próprio, enquanto 13,86% 
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deles revelam possuir um aparelho particular. Parece evidente que tal ação é 
muito mais comum sendo realizada por um celular, visto que as ações em 
redes sociais são acessadas com muito mais frequência em aparelhos móveis.

Ao não encontrarmos diferenças significativas entre possuir ou não um 
celular e ser autor de uma cyberagressão, nossos resultados mostram que os 
adolescentes, mesmo não possuindo celulares próprios, enviam mensagens 
que ofendem; ameaçam alguém por meio de mensagens na internet, nas 
redes sociais ou em jogos online; publicam ou enviam comentários pessoais 
de alguém conhecido para outras pessoas ficarem sabendo, sendo que a 
“vítima” não gostaria que fosse divulgado; insultam ou “zoam” alguém na 
internet por seu tipo físico (magro, obeso, alto, baixo, ruivo, negro, loiro 
etc.), ou ainda,

hackeiam a conta de outra pessoa e enviam mensagens ou postam algo 
fingindo ser essa pessoa.

Eis uma questão importante a se pensar nesses novos tempos: o fato de 
não ter celular não é empecilho para que haja intimidação nas relações virtu-
ais. Salientamos, então, o papel das instituições escolares na formação de alu-
nas e de alunos acerca de uma educação digital pautada por princípios éticos.

As situações de violência virtual podem ser tão ou mais graves do que as 
vivenciadas no meio físico, considerando que a internet pode potencializar 
o sofrimento de quem está envolvido nas agressões. Torna-se condição que 
tais situações sejam trabalhadas na escola. Crianças e jovens estão expostos 
a riscos e problemas de âmbito virtual, evidenciando a necessidade de edu-
carmos para essa área.

Ademais, muitos dos problemas que ocorrem no espaço virtual se refle-
tem nas relações presenciais, no ambiente escolar, indicando a necessidade 
de a escola intervir e prevenir os diferentes problemas de convivência que 
se manifestam no ciberespaço.

Já com relação à pergunta: “será que há diferenças de gênero entre aque-
les que sofrem ou fazem sofrer na convivência virtual?”, com o auxílio da 
Tabela 31 e da Figura 16 a seguir, vejamos o que encontramos como resposta 
a essa questão quanto àqueles que fazem sofrer (autores de cyberagressões).
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Tabela 31: Correspondência entre autores de cyberagressão e gênero.

Variável
Sou

Valor-p
Homem (n=815) Mulher (n=1.079)

Enviar mensagens que 
ofendem.

32 (3,93%) 33 (3,06%) 0,30

Ameaçar alguém por meio 
de mensagens na internet, 

nas redes sociais ou em 
situações de jogos online.

31 (3,8%) 18 (1,67%) <0,01

Criar páginas ou grupos 
para falar mal de alguém.

27 (3,31%) 49 (4,54%) 0,18

Excluir uma pessoa 
sem que ela queira, de 
uma rede social ou de 
um grupo, porque ela 

incomoda ou porque não 
se gosta dela.

102 (12,52%) 147 (13,62%) 0,48

“Cancelar” uma pessoa por 
ter condutas ou opiniões 

diferentes.
42 (5,15%) 55 (5,1%) 0,96

Publicar ou enviar 
comentários pessoais de 
alguém conhecido para 
outras pessoas ficarem 

sabendo (e que a pessoa 
não gostaria que fosse 

divulgado).

34 (4,17%) 40 (3,71%) 0,61

Usar fotos íntimas de uma 
pessoa para chantageá-la.

20 (2,45%) 20 (1,85%) 0,37
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Compartilhar vídeos/fotos 
íntimas de uma pessoa 

conhecida sem a permissão 
dela.

20 (2,45%) 22 (2,04%) 0,54

Editar uma foto ou criar 
“memes” e/ou perfis fake 

(falso) para ridicularizar ou 
humilhar alguém.

28 (3,44%) 31 (2,87%) 0,49

Hackear a conta de outra 
pessoa e enviar mensagens 
ou postar algo fingindo ser 

essa pessoa.

24 (2,94%) 37 (3,43%) 0,55

Criar ou participar 
de enquetes nas redes 
sociais que “zoam” ou 
ridicularizam alguém.

25 (3,07%) 28 (2,59%) 0,54

Ofender ou “zoar” 
alguém na internet por 
sua orientação sexual 

ou identidade de gênero 
LGBTQIA+ (homofobia, 

transfobia etc.)

26 (3,19%) 20 (1,85%) 0,06

Insultar ou “zoar” alguém 
na internet por seu tipo 

físico (magro, obeso, alto, 
baixo, ruivo, negro, loiro 

etc.)

36 (4,42%) 34 (3,15%) 0,15

Ameaçar o(a) namorado(a) 
por WhatsApp ou rede 

social porque ele(a) quer 
romper a relação.

18 (2,21%) 25 (2,32%) 0,88

Ofender ou desrespeitar 
(não é discutir) com 

alguém na internet por sua 
opção política, religiosa ou 

ideológica.

44 (5,4%) 50 (4,63%) 0,45
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Figura 16: Percentual de adolescentes por gênero que foram autores de 
agressões virtuais nos últimos 3 meses.

Fonte: Gepem/Unesp.

Com base nos resultados apresentados vemos que somente para uma 
situação de cyberagressão entre meninos e meninas há uma diferença estatis-
ticamente significativa (p<0,001): “Ameaçar alguém por meio de mensagens 
na internet, nas redes sociais ou em situações de jogos online” é uma ação 
mais presente entre meninos (3,8%) do que entre meninas (1,67%). Uma 
possibilidade de justificativa para essa diferença talvez seja a questão da práti-
ca da ameaça em jogos, que pode ter mais destaque entre os meninos.
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Não encontrar diferenças significativas nas 14 demais situações indica 
que a questão de gênero não é uma variável que interfere no fato de que, 
entre os participantes desta pesquisa, tanto meninas quanto meninos são 
autores de cyberagressão, ainda que, como podemos notar pela Figura 16, 
suas ações tenham baixa ocorrência entre eles.

Chama a atenção o fato de que entre as 15 situações descritas para ava-
liar a frequência das ações pelos alunos e pelas alunas, aquela que mais se 
destaca com maior porcentagem (12,5% entre os meninos e 13,6% entre 
as meninas) é “Excluir uma pessoa sem que ela queira, de uma rede social 
ou grupo, porque ela incomoda ou porque não se gosta dela”.

Vejamos agora quando comparamos, entre as 15 situações apresenta-
das, a variável gênero e o fato de já ter sofrido algum tipo de cyberagressão. 
Com auxílio da Tabela 32 e da Figura 17 a seguir, passemos aos resultados.
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Tabela 32: Correspondência entre alvos de cyberagressão e gênero.

Variável
Sou

Valor-pHomem 
(n=815)

Mulher 
(n=1.079)

Enviar mensagens que ofendem. 100 (12,27%) 207 (19,18%) <0,01

Ameaçar alguém por meio de 
mensagens na internet, nas redes 
sociais ou em situações de jogos 

online.

105 (12,88%) 109 (10,1%) 0,06

Criar páginas ou grupos para 
falar mal de alguém. 31 (3,8%) 64 (5,93%) 0,04

Excluir uma pessoa sem que ela 
queira, de uma rede social ou 

grupo, porque ela incomoda ou 
porque não se gosta dela.

72 (8,83%) 157 (14,55%) <0,01

“Cancelar” uma pessoa por ter 
condutas ou opiniões diferentes. 59 (7,24%) 89 (8,25%) 0,42

Publicar ou enviar comentários 
pessoais de alguém conhecido 

para outras pessoas ficarem 
sabendo (e que a pessoa não 

gostaria que fosse divulgado).

41 (5,03%) 80 (7,41%) 0,04

Usar fotos íntimas de uma 
pessoa para chantageá-la. 20 (2,45%) 24 (2,22%) 0,74

Compartilhar vídeos/fotos 
íntimas de uma pessoa 

conhecida sem a permissão dela.
23 (2,82%) 24 (2,22%) 0,41

Editar uma foto ou criar 
“memes” e/ou perfis fake (falsos) 
para ridicularizar ou humilhar 

alguém.

40 (4,91%) 45 (4,17%) 0,44
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Hackear a conta de outra pessoa 
e enviar mensagens ou postar 
algo fingindo ser essa pessoa.

44 (5,4%) 44 (4,08%) 0,18

Criar ou participar de enquetes 
nas redes sociais que “zoam” ou 

ridicularizam alguém.
33 (4,05%) 33 (3,06%) 0,24

Ofender ou “zoar” alguém na 
internet por sua orientação 

sexual ou identidade de gênero 
LGBTQIA+ (homofobia, 

transfobia etc.)

33 (4,05%) 52 (4,82%) 0,42

Insultar ou “zoar” alguém na 
internet por seu tipo físico 
(magro, obeso, alto, baixo, 

ruivo, negro, loiro etc.)

77 (9,45%) 145 (13,44%) <0,01

Ameaçar o(a) namorado(a) por 
WhatsApp ou rede social porque 

ele(a) quer romper a relação.
23 (2,82%) 25 (2,32%) 0,49

Ofender ou desrespeitar (não 
é discutir) com alguém na 

internet por sua opção política, 
religiosa ou ideológica.

55 (6,75%) 81 (7,51%) 0,53
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Figura 17: Percentual de adolescentes por gênero que sofreram agressões 
virtuais nos últimos 3 meses.

Fonte: Gepem/Unesp.

Considerando os resultados encontrados constatamos que as meninas 
parecem sofrer mais situações de desrespeito do que os meninos, visto que 
houve diferenças estatisticamente significativas em 5 das 15 situações apre-
sentadas: as meninas (19,18%) recebem mais mensagens ofensivas do que 
os meninos (12,27%), sendo significativa essa diferença (p<0,001); são 
mais excluídas de grupos e das redes sociais (14,55%) do que os meni-
nos (8,83%), uma diferença significativa também (p<0,001); tiveram com 
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mais frequência comentários pessoais publicados ou enviados para outras 
pessoas ficarem sabendo sem que tivessem autorizada a divulgação (7,41% 
das meninas contra 5,03% dos meninos, com diferença significativa de 
p<0,004); passaram por mais situações em que foram alvo de páginas ou 
grupos criados especialmente para falar mal delas (5,93% das meninas 
contra 3,8% dos meninos, com diferença significativa de p<0,04); e as

meninas (13,4%) também receberam mais ofensas do que os meninos 
(9,45%), por ser magra demais, obesa, alta, baixa (com diferença signifi-
cativa de p<0,001).

Os dados apontaram que em várias situações de agressões virtuais 
as meninas passaram por mais momentos desagradáveis de humilhação 
e desrespeito em relação aos meninos, o que parece justificar os resulta-
dos encontrados na pesquisa anterior, já destacada neste capítulo, em que 
apontamos serem as meninas aquelas que mais demonstram sofrimen-
to emocional.

Diante dessa perspectiva, torna-se imperativo que o currículo escolar 
vigente possa proporcionar a alunas e alunos experiências de conhecer, re-
fletir e discutir situações como as apresentadas, tão presentes em seu coti-
diano, bem como cuidar para que a necessidade da equidade nas relações 
de gênero esteja presente como um objetivo da escola.

6.6 Sexta pesquisa: A escola e sua inserção na rede que protege
O contexto pandêmico escancarou problemas que já existiam em nosso 

país, colocando ainda mais em risco nossas crianças e adolescentes. O au-
mento de problemas como a pobreza, o sofrimento emocional, as situações 
de violência doméstica e a evasão escolar trouxe desproteção para aqueles 
que mais precisam de proteção.

Ao analisarmos os dados dos atendimentos realizados pela Safernet 
Brasil42 sobre denúncias ou pedidos de ajuda relacionados ao bem-estar, 
como ideações suicidas, automutilações e outros tipos de sofrimento emo-
cional, percebemos uma grande mudança em relação aos números a partir 

42 Disponível em: https://new.safernet.org.br. Acesso em: 20 dez. 2021.
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de 2020, ano em que se iniciou a pandemia de Covid-19. Em 2019, a 
Safernet Brasil registrou 2.188 atendimentos a crianças e adolescentes; em 
2020, o registro foi de apenas 401. Esses dados indicam que esse público 
passou a encontrar mais dificuldades para pedir ajuda (LAHR; TOGNET-
TA, 2021).

A nota técnica do The Alliance for Child Protection in Humanitarian Ac-
tion (2020), intitulada Covid-19: proteção de crianças contra a violência, o 
abuso e a negligência no lar, enfatizou que os fatores que poderiam agravar ou 
gerar situações de risco para crianças e adolescentes no período de isolamen-
to social e pandêmico envolvem aspectos como o aumento da pobreza e da 
insegurança alimentar; a impossibilidade de acesso de crianças e adolescentes 
à escola; o aumento no acesso à internet e a diminuição do monitoramento 
dos responsáveis; a paralisação dos serviços da rede de proteção e apoio a 
crianças, adolescentes e suas famílias; a interrupção da rotina das crianças e 
de seus cuidadores; e o aumento do consumo de álcool e substâncias psicoa-
tivas pelos adolescentes e cuidadores. A nota previa um crescimento de 30% 
dos casos de violência doméstica, o que poderia ser gerado por um aumento 
de comportamentos violentos e abusivos dos pais em decorrência do estresse 
vivido no contexto de isolamento social e de pandemia. Por outro lado, pes-
quisas sobre casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes indi-
cam uma queda acentuada nas denúncias no período pandêmico. No estado 
de Santa Catarina, as denúncias diminuíram 53,3% (PLATT; GUEDERT; 
COELHO, 2021); e no estado do Rio Grande do Sul, essa queda foi de 54% 
(LEVANDOWSKI et al., 2021).

Segundo dados do Disque 100 (MINISTÉRIO DA MULHER, DA 
FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 2019), 62,3% das violações 
denunciadas acontecem na residência das famílias, o que gera preocupação 
pelo fato de que crianças e adolescentes passaram mais tempo dentro de 
casa, longe de espaços protetivos como as escolas e outras instituições que 
atendem esse público, dificultando denúncias e a busca por ajuda.

Outro dado que tem preocupado estudiosos e a sociedade como um 
todo é o aumento da pobreza e da insegurança alimentar, ou seja, da fome. 
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Segundo a ONU43, no ano de 2020, os dados referentes à pobreza e à 
fome ultrapassaram o crescimento populacional no mundo, requerendo 
medidas emergenciais. No Brasil, os dados de uma amostra do IBGE44 
apresentavam uma estimativa de 170 mil pessoas ingressando na extrema 
pobreza em 2019, ou seja, atualmente temos um total de 13,8 milhões de 
pessoas, o que equivale a 6,7% da população brasileira vivendo com menos 
de 1,90 dólar por dia. Durante a pandemia, com o aumento do desem-
prego, os relatos de fome e de desespero de famílias atendidas nas escolas 
brasileiras aumentou drasticamente, gerando inclusive ações solidárias en-
tre os profissionais das instituições. É nessas condições que se encontram 
muitas de nossas crianças e adolescentes, brasileiros e brasileiras, que vivem 
as mazelas desse país.

Esse mesmo país, o Brasil, possui uma legislação estruturada que, 
ainda hoje, é exemplo para outros países no quesito proteção de crianças 
e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA (Lei n. 
8.069/1990) (BRASIL, 1990), criado há mais de 30 anos, busca garantir 
os direitos fundamentais e organiza os serviços que atendem esse público 
dentro de uma grande rede, a qual deve trabalhar de forma conjunta, a 
chamada rede de proteção. A Resolução n. 113/2006 do Conanda (BRA-
SIL, 2006) organiza o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (SGDCA), colocando também nas mãos da sociedade o olhar 
e o trabalho em busca da garantia de direitos. Da mesma forma, a Lei 
n. 13.431/2017 tem como finalidade reforçar a organização do SGDCA, 
especialmente para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de vio-
lência (BRASIL, 2017).

Indubitavelmente, a proteção de crianças e adolescentes é papel de toda 
a sociedade e de todas as instituições que atendem esse público, incluindo 

43 Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/relatorio-
-da-onu-ano-pandemico-marcado-por-aumento-da-fome-no-mundo. Acesso em 20 
dez. 2021.

44 Disponível em: https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/
25882-extrema-pobreza-atinge. Acesso em 20 dez. 2021.
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a escola. Para tal é preciso que haja, mais do que nunca, a articulação entre 
esses serviços e outros órgãos, de forma que as ações com a família, com a 
criança e com o adolescente sejam conjuntas, protegendo esses indivíduos 
de forma integral (LAHR; TOGNETTA, 2021).

Nossas visitas às escolas e nossa escuta a profissionais de educação no 
presente projeto permitiram-nos confirmar que, no contexto escolar, há 
uma busca pela rede de proteção com ênfase na figura do Conselho Tute-
lar, em consequência de um desconhecimento dos demais atores e serviços 
que possam atender as demandas de seus alunos e alunas. Pesquisas re-
centes indicam que a busca por esse órgão, cuja função é protetiva, ocorre 
principalmente em decorrência de problemas de comportamento ocorri-
dos na instituição, buscando a punição (SCHEINVAR, 2012; FERNAN-
DES, ARAGÃO, 2011). Como essa não é a função do Conselho Tutelar, 
docentes e membros da equipe gestora relatam um descontentamento em 
relação à atuação deste. Outro exemplo de encaminhamento equivocado 
são os registros de boletins de ocorrências realizados pelas escolas: compor-
tamentos inadequados ou problemas de indisciplina são, frequentemente, 
entendidos como “casos de polícia” (FERREIRA, 2015).

É certo que os problemas de convivência na escola, como as incivilida-
des, indisciplinas e a violência entre pares, geram transtornos e dificultam 
o dia a dia da instituição. Entretanto, se a escola é uma organização cuja 
responsabilidade é a formação das gerações mais novas, os cuidados com os 
problemas causados pela convivência também são de sua alçada, sendo ne-
cessário que apenas as situações mais graves sejam encaminhadas a outros 
órgãos e serviços para atuação conjunta. Não se trata, porém, de uma “po-
lítica do encaminhamento” ou da judicialização de crianças e adolescentes.

Entretanto, em nossas visitas e escutas, observamos também um senti-
mento de ineficiência da escola em relação aos serviços que atendem crian-
ças e adolescentes na rede de proteção. Segundo Silva e Alberto (2019), o 
fato de as políticas públicas da infância e da adolescência trabalharem de 
forma desarticulada, com pouca qualificação e grande rotatividade de seus 
profissionais, causa graves prejuízos na garantia de direitos assegurados 
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pela legislação. Temos um exemplo vivido sobre essa questão em especial: 
ao procurarmos pela escola polo da diretoria de Suzano para as tratativas 
de continuidade do projeto em 2021, qual foi a nossa surpresa ao consta-
tarmos que apenas um professor que havia vivenciado os trabalhos no ano 
anterior havia permanecido na escola, a qual passou, inclusive, por uma 
mudança de gestão. Sequer sabiam da temática trabalhada, optando, por-
tanto, pela descontinuidade do projeto, depois das dezenas de tentativas de 
reaproximação por parte da nossa equipe.

Isso posto, é evidente que a formação constante dos profissionais que 
atuam tanto nas escolas quanto nos demais serviços da rede de proteção 
torna-se fundamental ao propiciar momentos de discussão de casos e de 
articulação de ações conjuntas para a construção de uma relação mais pró-
xima e de maior atuação frente aos problemas enfrentados, especialmente 
no contexto atual. É preciso gastar tempo de estudo e de preparação para 
sabermos como lidar com tantos problemas que já começam a explodir nas 
escolas e famílias (TOGNETTA, 2021).

Como são resolvidos na escola os problemas de agressão e de desobe-
diência às regras? Quem os resolve? Quais problemas são encaminhados a 
outros serviços da rede de proteção?

Para responder as perguntas propostas apresentamos os dados de uma 
investigação que é parte de uma pesquisa de mestrado intitulada Territórios 
vulneráveis: os problemas de convivência na escola e a rede de proteção, con-
duzida por Talita Bueno Salati Lahr, sob orientação da Profa. Dra. Luciene 
Tognetta, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar.

Registrada no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 
e Letras da Unesp de Araraquara/SP sob o número de registro CAAE: 
32487220.6.0000.5400, a pesquisa sobre a temática das relações entre a 
escola e a rede em que está inserida foi aplicada nas DREs de Taquaritinga 
e de São Paulo (Leste 3), contando com a participação de gestores, profes-
sores e demais atores da rede de proteção de diferentes órgãos, como Con-
selho Tutelar, Ministério Público e Assistência Social e Saúde. Para cada 
grupo houve a aplicação de um instrumento, reunindo 90 gestores, 193 
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professores e 29 atores da rede de proteção. Os anexos desta pesquisa estão 
na pasta intitulada Anexo 26 (Pesquisa: Rede de proteção), que contém os 
instrumentos utilizados, os dados brutos e os respectivos gráficos.

Para este relatório, o estudo apresentado teve como objetivos: 1. Cons-
tatar as percepções dos adultos da escola e da rede de proteção sobre como 
são encaminhados os problemas de agressão e de desobediência às regras; 
2. Comparar as percepções dos participantes da pesquisa, observando ha-
ver ou não diferença entre elas; 3. Comparar se há diferença entre a visão 
dos gestores e dos professores sobre as intervenções realizadas.

Para isso utilizamo-nos de um questionário fechado construído pelo 
Gepem, contendo uma sessão com 12 perguntas, tendo docentes e mem-
bros da equipe gestora respondido a mesma consigna: “Quando os estu-
dantes se agridem, envolvem-se em conflitos ou desobedecem às regras, 
com que frequência os adultos da escola tomam as atitudes abaixo com os 
envolvidos”. Já os diferentes atores da rede de proteção responderam a con-
signa: “Qual a sua percepção sobre a frequência com que as escolas tomam 
as atitudes abaixo com crianças e adolescentes envolvidos em conflitos nos 
quais há agressão ou desobediência às regras? (Busque analisar de forma 
geral as ações da escola)”.

As situações que precisavam ser avaliadas por eles encontram-se descri-
tas a seguir, assim como as opções de respostas para frequência. A seguir, 
para melhor compreensão, apresentamos o quadro com os itens do instru-
mento utilizados nesta investigação, ressaltando que os sublinhados são 
itens invertidos



Capítulo V - Dos resultados das pesquisas262   |  

Quadro 5: Instrumento respondido por docentes, gestoras, gestores e 
atores da rede de proteção na pesquisa intitulada A escola e sua inserção na 

rede que protege.

Consigna para professores e 
gestores: “Quando os estudantes se 
agridem, envolvem-se em conflitos 
ou desobedecem às regras, com 
que frequência os adultos da escola 
tomam as atitudes abaixo com os 
envolvidos”

Consigna para atores da rede de 
proteção:

“Qual a sua percepção sobre a 
frequência com que as escolas 
tomam as atitudes abaixo com 
crianças e adolescentes envolvidos 
em conflitos nos quais há agressão 
ou desobediência às regras? (Busque 
analisar de forma geral as ações da 
escola)”.

Nunca Poucas 
vezes

Muitas 
vezes

Sempre

1. Informam o ocorrido à família e/
ou responsável pedindo para que 
resolvam o problema (pessoalmente 
no momento da entrada ou saída, por 
telefone, por meio de bilhetes, portal 
ou notificações eletrônicas).

    

2. Impedem que estudantes 
participem de atividades que gostam 
(recreio, educação física, festa, 
excursão etc.).

    

3. Não tomam providência.     

4. Dão advertência oral.     
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5. Dão advertência por escrito.     

6. Ouvem os envolvidos e os 
convidam a reparar seus erros.

    

7. Castigam ou dão bronca no grupo 
todo, e não apenas nos envolvidos.

    

8. Castigam somente os alunos 
que são já “conhecidos” pelos 
comportamentos inadequados.

    

9. Suspendem.     

10. Transferem de escola.     

11. Fazem boletim de ocorrência ou 
chamam a polícia.

    

12. Encaminham o problema para o 
Conselho Tutelar.

    

 
Fonte: Gepem/Unesp.

5.6.1 Os resultados encontrados

O perfil dos respondentes inclui a participação de profissionais de duas 
DREs da Seduc-SP: Taquaritinga e Região Metropolitana de São Paulo 
(Leste 3). A Tabela 31 a seguir indica os dados sobre o perfil, consideran-
do-se a idade dos participantes.
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Tabela 31: Faixa etária de gestores, professores e atores da rede 
de proteção.

Sua idade: Rede de proteção Professores Gestores

Menos de 25 anos 0% 3,63% 0%

Entre 26 e 35 anos 24,14% 12,44% 6,67%

Entre 36 e 45 anos 48,28% 41,97% 36,67%

Entre 46 e 55 anos 13,79% 31,61% 43,33%

Entre 56 e 65 anos 13,79% 9,84% 12,22%

Mais de 66 anos 0% 0,52% 1,11%

Total geral 100,00%

Fonte: Gepem/Unesp.

A seguir, apresentamos a Tabela 32 com os dados relativos ao sexo 
dos participantes.

Tabela 32: Percentuais de gestores, professores e atores da rede de 
proteção, divididos por sexo.

Qual o seu sexo? (conforme 

certidão de nascimento)

Rede de 

proteção Professores Gestores
Feminino 68,97% 77,72% 81,11%
Masculino 31,03% 22,28% 18,89%
Total geral 100,00%

Fonte: Gepem/Unesp.

Na próxima tabela são ainda apresentados os dados de perfil referentes 
à última titulação dos respondentes.
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Tabela 33: Última titulação dos gestores, professores e atores da rede 
de proteção.

Sua última titulação:

Rede de 

proteção Professores Gestores
Doutorado 6,90% 0% 0%
Ensino Médio 0% 3,11% 3,33%
Especialização/Pós 

Graduação Lato sensu 55,17% 50,78% 54,44%
Graduação 31,03% 41,97% 32,22%
Mestrado 3,45% 3,11% 5,56%
Outros: 3,45% 1,04% 4,44%
Total geral 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: Gepem/Unesp.

Observa-se por meio da Tabela 33 acima que a grande maioria dos 
respondentes é do sexo feminino, tem entre 36 e 55 anos e cursou uma 
especialização ou pós-graduação Lato sensu.

Passemos aos resultados dos itens sobre a atuação e as formas de in-
tervenção aos problemas de convivência na percepção dos três grupos 
participantes. Os resultados que apresentaram diferenças estatisticamente 
significativas (Valor-p <0.05)45 foram os encaminhamentos que envolvem 
as alternativas “convidar os envolvidos a reparar seus erros”, “transferir de 
escola”, “fazer boletim de ocorrência” e “encaminhar ao Conselho Tutelar”. 
Neste relatório, os dados referem-se à rede de proteção como um todo, sem 
distinção por DRE.

Quanto à escuta e ao convite à reparação dos erros pelos envolvidos, os 
dados que encontramos são expressos no Gráfico 80 a seguir:

45 Os demais resultados se encontram no relatório em anexo.



Capítulo V - Dos resultados das pesquisas266   |  

Gráfico 80: Respostas de gestores, professores e atores da rede de 
proteção sobre escuta e reparação dos erros.

Fonte: Gepem/Unesp.

Observa-se que os atores da rede de proteção percebem que ouvir os 
alunos e convidá-los a reparar seus erros é algo pouco feito na escola, en-
quanto professores e gestores afirmam realizar esse procedimento sempre 
ou na maioria das vezes em que ocorrem problemas de indisciplina ou 
brigas entre os estudantes. Com auxílio do Gráfico 81 a seguir, veremos 
como os nossos respondentes percebem as ações de transferência compul-
sória na escola.
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Gráfico 81: Respostas de gestores, professores e atores da rede sobre 
transferência compulsória de estudantes.

Fonte: Gepem/Unesp.

Em relação às transferências compulsórias, observa-se que os atores da 
rede de proteção apontam a ocorrência dessa prática: 17,24% indicam que 
isso ocorre “muitas vezes” e 20,69%, “poucas vezes”, diferentemente da 
resposta dos gestores e professores, que, somadas as respostas para “poucas 
vezes” e “nunca”, atingem a porcentagem de 97,78% para os gestores e de 
98,43% para os professores.

Outra forma de resolução dos problemas como alternativa apresentada 
para os respondentes foi o encaminhamento do problema ao Conselho 
Tutelar. Para esse item, com auxílio do Gráfico 82 a seguir, temos os se-
guintes resultados:
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Gráfico 82: Respostas de gestores, professores e atores da rede sobre 
encaminhamento ao Conselho Tutelar.

Fonte: Gepem/Unesp.

Novamente observa-se que as respostas da rede de proteção dife-
rem das respostas dos atores da escola. Porém, neste caso, existe uma 
diferença grande também entre as respostas de professores e gestores. 
Enquanto estes alegam que raramente encaminham ao Conselho Tu-
telar problemas relacionados à disciplina e a conflitos, os respondentes 
da rede –entre eles, membros desse órgão – alegam que tais proble-
mas são “sempre” ou “muitas vezes” direcionados a este. Já os docentes 
apresentam uma opinião intermediária. Esse dado corrobora os estudos 
apresentados anteriormente, segundo os quais muitos dos problemas 
de convivência são encaminhados ao Conselho Tutelar, visando punir 
ou terceirizar o problema.

Assim, é comum ouvir desses profissionais que a escola se coloca de 
forma distante dos alunos e dos órgãos de proteção, esquivando-se de sua 
função protetiva e dando maior ênfase à sua função acadêmica. Discussões 
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realizadas nos grupos de formação da rede de proteção também explicita-
ram essa hipótese46.

Em uma palavra, os dados apresentados indicam que em relação aos 
encaminhamentos dados aos problemas de convivência há uma diferença 
de percepção entre aqueles que atuam na escola e os que trabalham em 
outros órgãos da rede de proteção. Os serviços que acompanham crianças e 
adolescentes com violação de direitos em geral buscam contato e referência 
da escola tanto para auxiliar no andamento do caso quanto para conhecer 
a perspectiva do adolescente no espaço de convivência escolar.

46  Na pesquisa de mestrado da Psicóloga Talita Bueno Salati Lahr, intitulada Territórios 
vulneráveis: os problemas de convivência na escola e a rede de proteção, foram realizadas 
entrevistas em grupo para uma melhor compreensão dessas diferentes percepções e 
dos caminhos pensados pelos serviços da rede de forma qualitativa.
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CAPÍTULO VI

PRODUTOS CIENTÍFICOS

Quero voltar para escola brincar com meus amigos e estudar que é muito 
importante, saudades de todos.

(aluno/aluna participante de uma das investigações)
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6.1 Dossiê A temática da convivência ética em contextos 
escolares

Um dos objetivos do projeto A convivência como valor nas escolas públi-
cas: implantação de um Sistema de Apoio entre Iguais era produzir alguns 
materiais científicos, a fim de colaborar com a divulgação científica do 
projeto, o que foi possível devido ao financiamento das fundações Itaú 
Social e Carlos Chagas.

Para tal objetivo, um dos mais importantes produtos – ainda em desen-
volvimento – é a escrita de um dossiê intitulado A promoção da convivência 
ética em contextos escolares, a ser publicado pela Revista on line de Gestão e 
Política Educacional47 (Qualis A4).

Para a produção do dossiê, seguimos algumas orientações específicas, 
entre elas, os artigos não poderiam exceder 15 páginas e teriam de ser sub-
metidos até 15 de março de 2022, com publicação prevista para julho do 
mesmo ano. O documento será composto por 10 artigos científicos, sendo 
eles os seguintes, com seus respectivos autores:

Organização: Profa. Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta
1. Artigo 1 – A implementação de um programa de convivência para 

escolas: bases e desafios de ponta a ponta.
Profa. Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta – FCL/Unesp
Profa. Dra. Maria de Fátima Abdalla – Universidade Católica de Santos

2. Artigo 2 – A construção de uma política pública sobre convivência escolar.
Prof. Dr. Pedro Uruñela

3. Artigo 3 – Por uma política pública que se estabeleça no Brasil: do 
diagnóstico ao chão da escola.

Profa. Dra. Marilene Proença Rebello de Souza – IP/USP
Profa. Dnda. Sandra Fodra – PPG-IP/USP

47 Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge. Acesso em: 20 dez. 2021.
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4. Artigo 4 – Os encaminhamentos aos conflitos na escola: as diferentes per-
cepções de gestores, professores e rede de proteção à criança e ao adolescente.

Prof. Dr. Pablo Javier Castro Carrasco – Universidad de La Serena/Chile
Profa. Mnda. Talita Bueno Salati Lahr – PGEE/FCL-Unesp
Profa. Vitória Hellen Holanda Oliveira – Unesp

5. Artigo 5 – A construção de uma política pública de convivência de 
formação de professores – desafios e urgências.

Profa. Dnda. Darlene Ferraz Knoener – PGEE/FCL-Unesp
Profa. Me. Natália Cristina Pupin Santos – PGEE/FCL-Unesp
Profa. Mnda. Lídia Duarte – PGEE/FCL-Unesp

6. Artigo 6 – Pandemia e sofrimento emocional entre adolescentes.
Profa. Dra. Luciene Tognetta – FCL/Unesp
Prof. Dr. David Cuadra - Universidad de Atacama/Chile
Prof. Dndo. Raul de Souza Alves – PGEE/FCL-Unesp
Prof. Mndo. Mário Fiorelli Neto – PGEE/FCL-Unesp

7. Artigo 7 – Pandemia e sofrimento emocional entre crianças.
Profa. Dra. Luciene Tognetta – FCL/Unesp
Prof. Dr. David Cuadra - Universidad de Atacama/Chile
Profa. Dnda.Sanderli BicudoBomfim – PGEE/FCL-Unesp
Profa. Dnda. Deise Maciel de Queiróz – PGEE/FCL-Unesp

8. Artigo 8 – A convivência digital e seus problemas: um estudo com 
adolescentes de escolas públicas paulistas.

Profa. Dra. Catarina Carneiro Gonçalves – FE/UFPE
Profa. Dra. Thais Leite Bozza – Gepem/Unicamp-Unesp
Profa. Mnda. Fernanda Issa – PGEE/FCL-Unesp
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9. Artigo 9 – Um estudo sobre a empatia entre crianças de escolas públi-
cas paulistas.

Profa. Dra. Cecília Moreno – UCA/Mendoza-Argentina
Profa. Mnda. Larissa Di Genova Boni – PGEE/FCL-Unesp
Profa. Mnda. Fernanda Issa – PGEE/FCL-Unesp
10. Artigo 10 – Processos responsivos no desenho, implementação e ava-

liação de programas na área da melhoria da qualidade da convivên-
cia escolar.

Profa. Dra. Telma Pileggi Vinha – FE/Unicamp
Prof. Dr. Cesar Amaral Nunes
Profa. Me. Soraia Campos – PPG/FE-Unicamp

6.2 Coleção Retratos da Convivência na Escola

O segundo produto científico derivado deste projeto foi a idealização, 
escrita e publicação da Coleção Retratos da Convivência na Escola, com-
posta por três livros, sendo eles:

1. TOGNETTA, L. R. P. (Org.) Bullying e convivência em tempos 
de escolas sem paredes. Americana: Editora Adonis, 2020. ISBN 
978-65-86844-10-8

2. TOGNETTA, L. R. P. (Org.) Passo a passo para a implementação 
de um Sistema de Apoio entre Iguais: as Equipes de Ajuda. Ame-
ricana: Editora Adonis, 2020. Versão online (ePub) ISBN 978-65-
86844-00-9. Versão impressa ISBN 978-65-86844-08-5 (O livro 
2 também está disponível gratuitamente para download no site da 
editora).

3. TOGNETTA, L. R. P. Quando a preocupação é compartilhada: 
intervenções aos casos de bullying. Americana: Editora Adonis, 
2020. ISBN 978-65-86844-09-2
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Figura 18: Coleção Retratos da Convivência na Escola.

Fonte: Editora Adonis.

Os três livros visam proporcionar uma maior discussão e compreensão 
da importância da temática da convivência e sua promoção em ambien-
tes escolares.

Um dos livros especialmente produzidos neste contexto de pandemia 
em que as escolas se esvaziaram foi o Passo a passo para a implementação 
de um Sistema de Apoio entre Iguais: as Equipes de Ajuda. Trata-se de uma 
obra que apresenta, como o próprio nome diz, o passo a passo sobre 
como podem ser formadas as Equipes de Ajuda, como parte dos objeti-
vos iniciais do projeto em questão. O livro reúne os principais resultados 
de pesquisas brasileiras realizadas antes da Covid-19, em escolas públicas 
e particulares, tendo sido disponibilizado gratuitamente para todas as 
escolas brasileiras.

Cada livro será apresentado detalhadamente a seguir. Reproduzimos 
abaixo o texto de apresentação da coleção:
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Piaget, em 1973, sabiamente afirmava que “o direito à educação não é 

apenas o direito de frequentar escolas: é também, na medida em que vise 

à educação ao pleno desenvolvimento da personalidade, o direito de en-

contrar nessas escolas tudo aquilo que seja necessário à construção de um 

raciocínio pronto e de uma consciência moral desperta”. Nossas crianças e 

adolescentes encontrarão, quase 50 anos depois, escolas que consigam, de 

fato, dar conta desse direito? Os 50 anos passados nos mostraram o quanto 

faz sentido pensar a escola sem muros, sem paredes, porque o conhecimen-

to já não é propriedade dessa instituição e está nas redes, nos significados 

das conexões que o mundo globalizado e informatizado produz a cada 

segundo. Da mesma forma, a função disciplinadora da velha escola já não 

é mais emergente nem condiz com um mundo em transformação. Formar 

uma consciência moral autônoma só é possível quando a escola é vista 

como um espaço de diálogo, de encontro, de produção de pensamento e 

de troca das experiências vividas. Mais do que nunca, a escola da contem-

poraneidade supera os muros porque se completa dessas conexões com o 

mundo e se abastece das conquistas diárias de professores que discutem a 

educação como ciência, do protagonismo juvenil, da experiência da vida 

democrática e da relação de confiança que substitui o medo, da punição 

ou a obediência cega. Os retratos que queremos guardar para os próximos 

50 anos não são mais de corpos quietos, obedientes, passivos diante do 

mundo. Os retratos da escola sem muros são de gente que convive e que 

faz dessa convivência a experiência que pode preservar a espécie humana, 

naquilo que ela tem de mais valor: ser HUMANA, o que quer dizer ser 

ÉTICA. (PIAGET, 1973, p. 53).
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6.2.1 Livro 1 – Bullying e convivência: Em tempos de escolas 
sem paredes

Figura 19: Livro 1 – Bullying e convivência: Em tempos de escolas 
sem paredes.

Fonte: Editora Adonis.

• Capítulo I – “Bullying e outros problemas escondidos”.
Autoras: Ana Luiza Matos e Talita Bueno Salati Lahr
Nesse primeiro capítulo, as autoras discorrem sobre o que tem aconte-

cido com nossas crianças e adolescentes brasileiros, situando essa análise, 



Capítulo VI - Produtos científicos278   |  

em seguida, no contexto da sala de aula. Outro tópico de discussão é “Os 
efeitos do bullying na saúde emocional dos envolvidos”. Tratam, assim, 
sobre os problemas de sofrimento emocional, violências autoinflingidas, 
o suicídio e sobre quando as intervenções da escola não são suficientes, 
sendo necessário acionar outros serviços da rede de proteção. O capítulo é 
finalizado com as possíveis intervenções na escola.

• Capítulo II – “Cyberagressão e cyberempatia: a vida virtual entre 
os alunos”.

Autoras: Fernanda Issa e Thais Cristina Leite Bozza
No segundo capítulo, as autoras apresentam dados atuais sobre o uso 

da internet por crianças e adolescentes brasileiros e, consequentemente, as 
manifestações violentas nesse espaço virtual. Apontam também as caracte-
rísticas do ciberespaço e suas implicações, novos desafios e novas necessi-
dades desse ambiente, como a cyberempatia.

• Capítulo III – “Os grandes ataques em escolas: o que sabemos?”.
Autoras: Luciene Regina Paulino Tognetta, Sandra Fodra e Larissa Di 

Genova Boni
No terceiro capítulo, as autoras dissertam sobre a tragédia ocorrida no 

dia 13 de março de 2019: o ataque à Escola Estadual Raul Brasil, em Su-
zano. Elas buscam responder indagações como: Por que nessa escola? Qual 
é o perfil predominante das escolas em que há mass shooting? Após respon-
didas tais inquietações apresentam discussões sobre as ações de prevenção, 
as quais também vão além das intervenções que pouco se sustentam em 
casos como esse.

• Capítulo IV – “O clima escolar: características, aspectos relacionais 
e mensuração nas escolas da rede estadual de São Paulo”.

Autores: Adriano Moro, Maria Suzana de Stefano Menin e Sandra Fodra
No Capítulo 4, as autoras e o autor discorrem sobre o significado do 

termo “clima escolar”, abordam pesquisas sobre o tema e diferentes possi-
bilidades de enfoque. Apresentam também dados sobre a avaliação do cli-
ma relacional nas escolas públicas do estado de São Paulo e seus resultados.
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• Capítulo V – “A formação dos professores e tutores nas escolas que 
buscam a melhoria da qualidade da convivência na escola”.

Autores: Darlene Ferraz Knoener, Natália Cristina Pupin Santos e 
Raul Alves de Souza

No Capítulo 5, as autoras e o autor exploram a temática da educação 
e do ensino nas escolas e, consequentemente, a formação dos professores. 
Estariam os professores preparados para educar moralmente? É essa per-
gunta que tentam responder. Por fim, tratam dos conteúdos da formação 
realizada para professores, tutores e gestores no que tange à convivência 
escolar, indicando leituras sobre o tema.

• Capítulo VI – “A convivência na escola: o papel e a formação da 
família”.

Autoras: Sandra Trambaiolli De Nadai e Sanderli Aparecida Bicudo 
Bomfim

No Capítulo 6, as autoras traçam um breve percurso histórico da orga-
nização familiar, seguido da análise dos estilos de educação parental e suas 
práticas, bem como da formação de pais. Para finalizar, as autoras trazem 
um relato de experiência de uma diretora de escola.

• Capítulo VII – “Escolas sem paredes: competências socioemo-
cionais para a superação do bullying e outros problemas de con-
vivência”.

Autora: Danila Di Pietro Zambianco
No último capítulo desse livro, a autora discorre sobre as competên-

cias socioemocionais e os problemas de convivência na escola, examinan-
do como tais competências podem auxiliar na construção de personalida-
des éticas.
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6.2.2 Livro 2 – Passo a passo da implementação de um Sistema de 
Apoio Entre Iguais: As Equipes de Ajuda

O livro Passo a passo da implementação de um Sistema de Apoio Entre 
Iguais: As Equipes de Ajuda é produto deste projeto, tendo em vista a ne-
cessidade de desenvolver formas eficazes de prevenção e de intervenção aos 
casos de bullying. Como sabemos, uma das responsabilidades da escola é a 
de formar para a não violência e para a convivência; portanto, este livro foi 
pensado para fornecer os instrumentos necessários ao cumprimento desse 
objetivo. Em 2015, temos no Brasil a implementação da Lei Antibullying 
(n. 13.185/15); anteriormente, o Gepem já realizava, contudo, pesquisas 
sobre um SAI. Começa-se então a implementação desse sistema no Brasil, 
em 2015, com dois colégios pilotos: Colégio Bandeirantes, em São Paulo, 
e Colégio Biocêntrico, em Nova Odessa. O projeto obteve sucesso e, em 
2019, o SAI já estava implantado em 20 escolas, públicas e particulares, 
utilizadas como amostra em diferentes investigações, de modo a compro-
var a eficácia do programa.

Portanto, este livro surge como um dos objetivos deste projeto, finan-
ciado pelas fundações Itaú Social e Carlos Chagas, buscando-se a imple-
mentação de procedimentos intencionais, planejados e contínuos para o 
trabalho da convivência, com a possibilidade de tornar este modelo esca-
lonável e replicável. Assim, o referido material começa a ser pensado em 
2019, de modo a tornar essa produção útil ao processo de replicação e 
multiplicação da implantação das Equipes de Ajuda do Brasil. A seguir es-
colhemos destacar na íntegra o sumário do livro Passo a passo da implemen-
tação de um Sistema de Apoio Entre Iguais: As Equipes de Ajuda, disponível 
em versão impressa e também gratuitamente em e-book48.

48 Disponível em: https://www.editoraadonis.com.br/livros/302/ebook-gratuito-passo a 
passo-da-implementacao-de-um-sistema-de-apoio-entre-iguais-as-equipes-de-ajuda. 
Acesso em: 20 dez. 2021. 
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Figura 20: Livro 2 – Passo a passo da implementação de um Sistema de 
Apoio Entre Iguais: As Equipes de Ajuda.

Fonte: Editora Adonis.
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• Prefácio
Autor: José Maria Avilés Martínez
Introdução
Autora: Luciene Regina Paulino Tognetta
De onde partimos
A implementação de um SAI – as Equipes de Ajuda

• Capítulo 1 – Para onde vamos? As políticas públicas e a experiência 
do protagonismo para que a convivência na escola seja um valor
Autoras: Luciene Regina Paulino Tognetta, Sandra Maria Fodra e 

Natália Cristina Pupin Santos
As leis e a implementação dos programas de convivência em escolas
Por que o protagonismo?

• Capítulo 2 – As características desse tipo de SAI: as Equipes de 
Ajuda
Autoras: Luciana Lapa e Sandra Trambaiolli De Nadai
O que são as Equipes de Ajuda?
Quais são suas funções?
Como são escolhidos e por que são escolhidos por seus pares?
Como são escolhidos?
Qual o perfil do aluno da Equipe de Ajuda?
Por que trabalhar em equipe e com adolescentes?
E se não tiver candidatos?

• Capítulo III – As ações de tutoria preparatórias para a escolha dos 
membros das Equipes de Ajuda
Autoras: Darlene Ferraz Knoener e Fernanda Issa
As aulas de tutoria
O perfil do(a) tutor(a)
Por que as aulas de tutoria são indispensáveis?
1.  Atividades de vivência de valores e reflexão sobre os problemas 

de convivência.
1.1. O primeiro encontro com as turmas – Reflexão sobre os valores
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1.2. O segundo encontro com as turmas – Dinâmica de eleição de 
valores da turma

1.3. Ação realizada a partir das reflexões do primeiro e segundo 
encontros – Divulgação dos valores eleitos pela turma para a 
comunidade escolar

2. Momento de discussão para a definição do fenômeno bullying e 
a caracterização dos personagens

2.1. Elaboração de um quadro conceitual sobre bullying e cyber-
bullying

3. Aplicação do questionário e tabulação para diagnóstico dos pro-
blemas de cada classe

4. Apresentação dos Sistemas de Apoio entre Iguais: As Equipes de 
Ajuda

4.1. Reflexão sobre os dados levantados pela turma: Quem 
pode ajudar?

5. O grande dia! O processo de escolha das Equipes de Ajuda – Di-
nâmica do Segredo

6. O encontro com os pais e/ou responsáveis pelos membros eleitos 
para fazer parte das Equipes de Ajuda

• Capítulo IV – O dia da formação: A preparação dos materiais e 
do local que acolhem
Autoras: Ana Luiza Matos, Lidia Morcelli Duarte e Vitória Hellen 

Holanda Oliveira
Recepção e acolhimento
Detalhes importantes sobre o local
Checklist e preparativos
Intervalo/café da manhã
Almoço
Intervalo/café da tarde
Entrega dos certificados
Flores aos professores
Dinâmica das Flores
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• Capítulo V – O dia da formação: Os conteúdos, dinâmicas, obje-
tivos
Autores: Sanderli Aparecida Bicudo Bomfim e Raul Alves de Souza
Atividade 1 – O que você não sabe sobre mim
Atividade 2 – Quem é o aluno ajudante?
Atividade 3 – As fases da ajuda
Atividade 4 – Escuta ativa e comunicação
Atividade 5 – O sentimento surpresa
Atividade 6 – O jogo das possibilidades
Os momentos finais
Anexos do Capítulo 4 (atividades a serem impressas para os alunos)

• Capítulo VI – O que vem depois: o acompanhamento das Equi-
pes de Ajuda
Autoras: Talita Bueno Salati Lahr e Marina Schwarz Santana
Como começar os trabalhos
Formação e acompanhamento dos alunos da Equipe de Ajuda
Reuniões de acompanhamento
O primeiro encontro
O segundo encontro
Próximos encontros
O que são as ações de prevenção? Quais são os cuidados que pre-

cisamos ter?
As ações de intervenções – o trabalho invisível
Outras reuniões
Resistências – alunos e funcionários que não apoiam
Cuidados importantes
Alunos da Equipe de Ajuda são alunos, não são melhores do que 

ninguém, eles têm dificuldades, medos e sentimentos!
Construindo relações de confiança
Avaliação do projeto
As ações do segundo ano e a entrada de novos membros no grupo 

de ajuda
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A sustentabilidade do programa – os alunos espalhando conheci-
mento

Cyber ajuda
Mensagem para o tutor

• Capítulo VII – A semente das boas ações: com a palavra, 
os alunos…
Autoras: Simone Djiovana Guidolin Leonardi, Luciana Lapa e La-

rissa Di Genova Boni
E no Brasil, o que dizem nossos alunos?
Os alunos reconhecem a importância da formação
O que os alunos deixam como sementes?
A semente deixada por Luciana Lapa
A semente deixada por Simone Djiovana Guidolin Leonardi

6.2.3 Livro 3 – Quando a preocupação é compartilhada: intervenções 
aos casos de bullying.

Autora: Luciene Regina Paulino Tognetta

O livro 3 – Quando a preocupação é compartilhada: intervenções aos ca-
sos de bullying – foi pensado para apresentar aos leitores uma forma de 
atuação frente aos casos de bullying no Brasil. O Método de Preocupação 
Compartilhada, idealizado , tem origem na Educação para a Paz. No en-
tanto, não havia no Brasil um material sobre esse método, foi então que 
surgiu a necessidade de reunir os procedimentos originalmente elaborados 
pelo autor e criar, com base nestes, protocolos de intervenção em situações 
difíceis como o bullying. A seguir temos a foto do material e seu sumário 
na íntegra.
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Figura 21: Livro 3 – Quando a preocupação é compartilhada: 
intervenções aos casos de bullying.

Fonte: Editora Adonis.
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• Prefácio
A vantagem do Método de Preocupação Compartilhada (MPC)
Cinco décadas de desenvolvimento
Introduzindo a mediação terapêutica
Introdução
Cidadania
Ética
Cidadania ou ética ou cidadania e ética
Como formar para a cidadania? Como formar para a ética?
Para apresentar o livro em questão
O Método de Preocupação Compartilhada e seu protagonista

• Capítulo I: Os problemas de convivência nas escolas
Os conflitos nossos de cada dia

• Capítulo II: Prevenir para não remediar: a atuação dos Sistemas de 
Apoio entre Iguais na escola
Quando o espírito da escola muda: o mais
importante é ajudar
A experiência brasileira

• Capítulo III: O Método de Preocupação Compartilhada
Por que o bullying é um problema tão sério a ponto de haver um 

“método” especial para sua intervenção?
No que consiste o Método de Preocupação Compartilhada?
Por onde começar? Qual é a sequência de ações?
Quem deve ser envolvido? Quando acionar a família?
De quem é a responsabilidade pelas ações?
Primeira ação – Fluxo do atendimento e escolha do interventor
Segunda ação – Origem e detecção do problema e recolhimento de 

informações
Terceira ação – Análise das informações e adoção de medidas de 

urgência
Quarta ação – O plano de intervenção
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• Capítulo IV: Individualizar para depois compartilhar
As entrevistas de intervenção individual
Etapa 1 – Detalhamento das entrevistas individuais
Detalhamento das entrevistas individuais com os SUSPEITOS
Detalhamento das entrevistas individuais com os ALVOS
Etapa 2 – Detalhamento das entrevistas de seguimento
Etapa 3 – Os procedimentos que culminam no encontro com to-

dos os envolvidos
Protocolo para entrevista com a família dos envolvidos
A atuação com os espectadores
Mais uma vez: a garantia das sanções por reciprocidade

• Capítulo V: Intervenções educativas: a formação durante as entre-
vistas de seguimento
Tutoria individualizada com base em programas de modificação de 

condutas
Atividades para serem desenvolvidas com o ALVO de bullying
Atividades para serem desenvolvidas com o AUTOR de bullying
Mais uma palavra

• Referências
• ANEXOS
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CAPÍTULO VII

PRODUTOS EDUCACIONAIS

Nesse momento em que vivemos de pandemia vamos ter mais amor ao 
próximo e ajudar no que for preciso, pois precisamos uns dos outros.

(aluno/aluna participante de uma das investigações)
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Durante o desenvolvimento das ações do projeto foram sendo cons-
truídos materiais de apoio às escolas para o trabalho com a convivência, 
os quais foram encaminhados à SEDUC-SP para que a própria Secretaria 
os disparasse para as DREs. Após a saída do projeto, o próprio Gepem en-
caminhou as propostas para os gestores regionais. A seguir, apresentamos 
uma breve descrição das atividades e materiais desenvolvidos.

Durante a pandemia de Covid-19, a Editora Adonis disponibilizou 
gratuitamente o e-Book do livro Pata de elefante49, de autoria da Profa. Dra. 
Luciene Regina Paulino Tognetta, conjuntamente com um caderno de ati-
vidades pensadas e elaboradas por integrantes do Gepem, com o intuito de 
auxiliar na realização de atividades remotas, tendo em vista o contexto e as 
necessidades emergentes de isolamento social.

O material encontra-se disponível na pasta intitulada Anexo 27 (Mate-
riais: Pata de elefante) deste relatório.

49 Disponível para download gratuito em https://www.editoraadonis.com.br/livros/5/
pata-de-elefante 
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Figura 22: Livro Pata de elefante e atividades.

Fonte: Editora Adonis.

Concomitantemente, também foi disponibilizado o livro Casa de Vó e 
de Vô50, de autoria da Profa. Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta, con-
juntamente com um roteiro de atividades pensadas e elaboradas por in-
tegrantes do Gepem, com o mesmo objetivo de auxiliar na realização de 
atividades remotas, tendo em vista o contexto e as necessidades emergentes 
de isolamento social.

O material encontra-se disponível na pasta intitulada Anexo 28 (Mate-
riais: Casa de vó e de vô) deste relatório.

50  Disponível para download gratuito em: https://www.editoraadonis.com.br/livros/216/
casa-de-vo-e-de-vo. Acesso em: 20 dez. 2021.
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Figura 23: Livro Casa de Vó e de Vô e atividades.

Fonte: Editora Adonis.

Foram gravados vídeos de orientação a familiares de adolescentes, em 
uma parceria do Gepem com o Conviva SP, a fim de orientá-los na relação 
que está sendo estabelecida com o ambiente virtual, em decorrência da 
pandemia. Esses vídeos buscavam orientar os familiares dos alunos e das 
alunas do Estado sobre o cyberbullying, os linchamentos e as agressões 
virtuais, entre outros problemas que foram potencializados com a intensi-
ficação das relações virtuais no contexto da Covid-19.

Os vídeos encontram-se listados abaixo:
Orientações para pais de adolescentes – parte 151;

51 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hKjTffQN1Bk&-
t=56s. Acesso em: 20 dez. 2021.
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Orientações para pais de adolescentes – parte 252;
Orientações para pais de adolescentes – parte 353;
Orientação para pais de crianças pequenas54.
Com a emergência da pandemia de Covid-19, surgiram algumas de-

mandas a serem cuidadas, como a convivência digital e o acolhimento a 
alunos/as e professores/as. Para tanto, os integrantes do Gepem pensaram e 
elaboraram alguns protocolos de atendimento a essas demandas, enviados 
às escolas do Estado em forma de documentos. Essas propostas de ação 
integraram o Plano de Melhoria da Convivência, para apoiar o momento 
em que as escolas estavam preparando as ações de atendimento remoto em 
função do período de distanciamento social.

Esses protocolos se encontram anexados na pasta intitulada Anexo 29 
(Protocolos – Acolhida aos alunos, convivência na internet e plano de aju-
da) deste relatório.

No início de 2020, com o contexto pandêmico e a dificuldade de as 
escolas se organizarem para as atividades a distância, as pesquisadoras e os 
pesquisadores do Gepem gravaram vídeos de acolhimento para cada uma 
das escolas polo, colocando-se à disposição para realizar encontros forma-
tivos e de escuta.

Os vídeos encontram-se anexados na pasta intitulada Anexo 30 (Víde-
os de acolhimento) deste relatório.

52 Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=XJJEJXI_cl4. Acesso em: 20 
dez. 2021.

53 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4e9HQo49Em0. Acesso em: 20 
dez. 2021.

54 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7yWQ_ZsyjAs. Acesso em: 20 
dez. 2021.
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7.1 Livro Passo a passo da implementação de um 
Sistema de Apoio Entre Iguais: As Equipes de Ajuda

Como descrito anteriormente, o livro Passo a passo da implementação 
de um Sistema de Apoio Entre Iguais: As Equipes de Ajuda é produto deste 
projeto, tendo em vista a necessidade de construir formas eficazes de pre-
venção e de intervenção aos casos de bullying. Em 2015, tivemos no Brasil 
a implementação da Lei Antibullying (n. 13.185/15), contudo, anterior-
mente a isso, o Gepem já realizava pesquisas acerca dos Sistemas de Apoio 
entre Iguais. Começa-se então a implementação desse Sistema no país, em 
2015, com a participação de dois colégios pilotos: Colégio Bandeirantes – 
São Paulo/SP e Colégio Biocêntrico – Nova Odessa/SP. Obteve-se sucesso 
e, em 2019, esse sistema já estava implantado em 20 escolas públicas e 
particulares, utilizadas como amostra em diferentes investigações, a fim de 
comprovar a eficácia do programa (BOMFIM, 2019; DE NADAI, 2019; 
LAPA, 2019, SOUZA, 2019).

Para o desenvolvimento da escrita dos capítulos desse passo a passo, 
as pesquisadoras e pesquisadores do Gepem se organizaram em duplas ou 
trios para descrever cada etapa do programa, fundamentando-se pela lite-
ratura e pelas pesquisas já realizadas acerca do tema (conforme o sumário 
do livro descrito anteriormente).

Paralelamente à escrita do livro, as alunas e os alunos que já pertenciam 
às Equipes de Ajuda dos dois colégios citados gravaram vídeos com dicas 
aos estudantes e relatos de situações vivenciadas no ambiente escolar para 
favorecer a formação de gestores, professores e alunos. A gravação foi pre-
parada por eles com o suporte de seus tutores e realizada por uma empresa 
especializada no ramo de cinema55.

Desde sua capa, a participação das alunas e alunos de escolas particula-
res na produção do material para a orientar a implementação das Equipes 
de Ajuda em escolas brasileiras foi pensada exatamente para cumprir nossa 
intenção de levar o mais próximo possível dos alunos e professores as expli-

55  Os vídeos gravados pelos alunos estão anexados ao livro por meio de QR-Codes. 
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cações de quem “aprendeu a fazer pela experiência”. Por essa razão, vídeos 
e depoimentos foram organizados arduamente por alunos de Equipes de 
Ajuda, que disponibilizaram sábados e domingos para ensaios, preparação, 
filmagem e edição do trabalho.

A seguir, algumas fotos que nos permitem visualizar esse processo de 
produção dos vídeos.

Imagem 23: Alunas e alunos do Colégio Biocêntrico gravam um curta-
metragem sobre uma cena de bullying e cyberbullying em escolas.

Fonte: Acervo Colégio Biocêntrico.
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Imagem 24: Alunas e alunos do Colégio Bandeirantes na organização 
e planejamento do vídeo sobre as “fases de ajuda”.

Fonte: Acervo Colégio Bandeirantes.
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Imagem 25: Alunas e alunos do Colégio Bandeirantes nas gravações do 
vídeo sobre as “fases de ajuda” contidas neste trabalho.

Fonte: Acervo Colégio Bandeirantes.

Juntamente às fotos, escolhemos destacar, na íntegra, o depoimento da 
tutora da Equipe de Ajuda do Colégio Bandeirantes acerca da produção e 
da realização dos vídeos para o livro:

A Equipe de Ajuda do Colégio Bandeirantes recebeu um convite do GE-

PEM para produzir e gravar um curta-metragem com objetivo didático de 

explicar as diferentes fases no processo de ajuda. No dia 12/08/19 convi-

damos os estudantes para escrever o roteiro do curta-metragem. Os alunos 

interessados se reuniram semanalmente com Julia Alqueires, cineasta que 
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trabalhava na escola, e juntos buscaram escrever uma história que inte-

ressasse aos jovens e, ao mesmo tempo, trouxesse o conhecimento sobre 

as diferentes fases da ajuda, suas especificidades e seus desafios. O grupo 

começou o roteiro pensando nas informações que seriam importantes de 

serem transmitidas e, a partir disso, escreveu um enredo que ilustra o tra-

balho que eles desenvolvem como Equipe de Ajuda. Os alunos buscaram 

criar uma história que fosse factível e próxima à vivência que eles têm no 

dia-a-dia da escola. Ao mesmo tempo, tomaram cuidado para não expor 

nenhum colega e evitar gerar qualquer tipo de desconforto para os mem-

bros da comunidade.

Além de ilustrar as diferentes fases da ajuda, os autores do roteiro quiseram 

mostrar alguns aprendizados que desenvolveram ao longo dos anos atu-

ando como Equipe de Ajuda. Tiveram o cuidado de mostrar que o autor 

de bullying também precisa de ajuda e tentaram evitar fazer um filme que 

gerasse julgamentos ou cristalizações nos papéis apresentados.

Outro cuidado do roteiro do filme foi mostrar que todos da comunidade 

escolar são responsáveis pelo cuidado com a convivência e que nem sem-

pre o aluno da Equipe de Ajuda consegue atuar sozinho em um caso. A 

ideia foi humanizar os alunos da Equipe de Ajuda e mostrar que mais do 

que ajudar os alunos vulneráveis, a Equipe de Ajuda deve investir em in-

centivar uma cultura escolar que valoriza os cuidados com a convivência.

O roteiro teve como objetivo também motivar os novos membros das 

Equipes de Ajuda na sua atuação e reforçar a importância do seu papel nas 

suas escolas.

Com o roteiro escrito, em fevereiro de 2020 convidamos alunos de 8os e 

9os anos do colégio para serem atores do curta-metragem. Os interessados 

leram o roteiro e juntos pensamos nos diferentes papéis do curta-metra-

gem. Alguns novos personagens foram criados para que todos os interes-

sados pudessem participar. Além disso, após a leitura dos futuros atores, 

fizemos ajustes no roteiro pensando em como nos aproximarmos ainda 

mais da realidade de diferentes escolas do Brasil.

Realizamos três ensaios e fizemos novas adaptações ao roteiro pensando em 
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dar mais fluidez ao texto e torná-lo ainda mais interessante para o nosso 

público alvo.

As gravações do enredo aconteceram nos dias 07/03/20 e 08/03/20. Em 

seguida, gravamos as explicações dos alunos da Equipe de Ajuda sobre 

as diferentes fases da ajuda. A edição do filme foi feita pela cineasta Jú-

lia Alqueires.

Os alunos do colégio se sentiram bastante motivados e gratos por poderem 

fazer parte de um projeto que possibilitará levar as Equipes de Ajuda para 

outras escolas.

Um ponto interessante de se destacar é que tivemos a participação de alu-

nos não membros da Equipe de Ajuda atuando no filme, fato que contri-

buiu para reforçar a ideia que todos da comunidade podem ajudar, não 

apenas os membros da Equipe de Ajuda.

Todo o esforço de estudantes e pesquisadores resultou na publicação 
que é apresentada a seguir.
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Figura 24: Capa do livro Passo a passo para implementação de Equipes 
de Ajuda nas escolas brasileiras – com os rostos dos membros de Equipes 

de Ajuda do Brasil que colaboraram na produção do livro.

Fonte: Editora Adonis.

O lançamento do material ocorreu no dia 14 de outubro 2020 por 
meio de uma live56, no canal do YouTube da Editora Adonis. O evento 
contou com a presença da supervisora do FIS/FCC, Prof. Maria de Fá-
tima Barbosa Abdalla, e com alunos de Equipes de Ajuda já implantadas 
no Brasil.

56  Disponível em:. https://youtu.be/ge2je2UK8BQ
 Acesso em: 20 dez. 2021.
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Figura 25: Card para divulgação do lançamento do livro Passo a passo para 
implementação de um sistema de apoio entre iguais: As equipes de ajuda.

Fonte: Gepem/Unesp.

O material completo57 também pode ser acessado pelo site da Editora.
Nesse período, o grupo de pesquisa se dedicou igualmente ao desen-

volvimento de outros dois livros que, junto com o Passo a Passo para Imple-
mentação das Equipes de Ajuda, compõem a mencionada Coleção Retratos 
da Convivência na Escola. O lançamento dessa coleção aconteceu no dia 
18 de fevereiro de 2021, também por meio de uma live58, e teve por ob-
jetivo orientar docentes e membros de equipes gestoras sobre o trabalho 
voltado aos problemas de convivência na escola.

57 Disponível em: https://www.editoraadonis.com.br/livros/302/ebook-gratuito-passo a 
passo-da-implementacao-de-um-sistema-de-apoio-entre-iguais-as-equipes-de-ajuda. 
Acesso em 20 dez. 2021.

58 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=udQtCEIDaPE. Acesso em 20 
dez. 2021.
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Figura 26: Card de divulgação do lançamento da Coleção Retratos da 
Convivência na Escola.

Fonte: Editora Adonis.

Os relatórios das duas lives encontram-se anexados a este documento. 
São eles: Anexo 31 (Relatório de lançamento – Passo a passo EA) e Anexo 
32 (Relatório de lançamento – Coleção Retratos da Convivência na Escola).

7.2 Da plataforma das Equipes de Ajuda

A plataforma online59 das Equipes de Ajuda do Brasil foi construída com 
o objetivo de manter um canal de divulgação e de acompanhamento dos 
trabalhos da Rede das Equipes de Ajuda do Brasil. No site encontram-se dis-

59  Disponível em: www.somoscontraobullying.com.br. Acesso em: 20 dez. 2021.
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poníveis para consulta materiais de suporte para o planejamento pedagógico 
das aulas de convivência, especialmente desenvolvidas para as escolas que 
mantêm um trabalho regular de orientação às Equipes de Ajuda. Esses mate-
riais contêm propostas de trabalho com a convivência ética nos segmentos da 
educação infantil, ensino fundamental I (anos iniciais) e ensino fundamental 
II (anos finais), podendo ser acessados por meio da aba – “Sala de Aula”.

Na aba “Espaço da Escola” estão disponíveis sugestões sobre o que fazer 
diante da identificação de casos de bullying, bem como protocolos de atuação 
para cyberbullying, planos de ajuda, convivência na internet, pandemia, pos-
venção em casos de violência grave e ajuda em casos de tentativa de suicídio.

Todos esses materiais foram produzidos pelas pesquisadoras e pesquisa-
dores do Gepem, sob a orientação da Profa. Dra. Luciene Tognetta, com base 
nos resultados das pesquisas realizadas no âmbito do Programa de Pós-Gra-
duação em Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp 
Araraquara. Os trabalhos do quadriênio de 2015 a 2018 tiveram como eixo 
central o bullying, seus mecanismos psicológicos e intervenções ao problema, 
concentrando-se em 3 frentes: Sistemas de Apoio entre Iguais; assédio moral 
e bullying na universidade; e formação de professores. Já no quadriênio de 
2019 a 2023, as pesquisas em andamento têm como eixo central a propos-
ta de transformar a convivência escolar em uma política pública, contando 
também com 3 frentes de trabalho: a construção de um modelo replicável; a 
convivência como valor nas escolas públicas; e projeto antibullying.

Utilizando-se dessa plataforma online, qualquer escola que tenha in-
teresse em conhecer e implementar o trabalho com as Equipes de Ajuda 
encontrará um passo a passo contendo as 8 etapas sobre como fazer parte 
e como programar a implantação em sua escola. São elas: 1. Escolha de 
uma equipe responsável pela convivência e construção de propostas de um 
Projeto de Convivência; 2. Compromisso com a construção coletiva de 
um Projeto de Convivência; 3. Formação Docente; 4. Escolha e formação 
dos tutores; 5. Atuação dos tutores junto às turmas e escolha dos membros 
da Equipe de Ajuda; 6. Reunião com a família; 7. A primeira formação da 
Equipe de Ajuda; 8. Primeira reunião com a Equipe de Ajuda. Após a rea-
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lização de todos esses passos, a escola poderá preencher a ficha de inscrição 
para fazer parte do programa e da Rede das Equipes de Ajuda do Brasil.

A plataforma de convivência das Equipes de Ajuda e a atualização do 
site Somos Contra o Bullying foram realizadas em 2020.

No dia 26 de outubro 2020 foi realizada uma live60 de lançamento 
da plataforma.

Imagem 26: Fotos da live de lançamento da plataforma.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

60 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jARJiRJfouo. Acesso em: 20 
dez. 2021.
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7.3 Do livro Espera, moleque!

Em meio à pandemia, crianças, adolescentes e adultos se sentiram tris-
tes, isolados e com medo. Os sentimentos diante do desconhecido toma-
ram conta de todos nós e foi nesse contexto que a Profa. Dra. Luciene 
Regina Paulino Tognetta escreveu o livro Espera, moleque!61, que pode ser 
acessado gratuitamente pelo site da Editora Adonis. De um jeito doce, deu 
nome às angústias que amedrontavam o coração de todos.

Assim, conjuntamente ao lançamento do livro, pesquisadoras e pesqui-
sadores do Gepem contribuíram para o desenvolvimento de atividades que 
podem ser desenvolvidas com as crianças em casa, pelos pais ou por meio 
das escolas.

As atividades foram organizadas por idade e contemplam tanto crian-
ças em idade pré-escolar quanto crianças leitoras. As sugestões foram ela-
boradas pelos pesquisadores do Gepem, que se dedicaram a pensar que, 
assim como os adultos, as crianças também têm sofrido as consequências 
do isolamento. A diferença está no fato de que os adultos já podem se dar 
conta do que estão sentindo, encontrando estratégias para lidar com esses 
sentimentos. As crianças estão apenas aprendendo a fazer isso.

61 Disponível em: http://www.editoraadonis.com.br/livros/290/ebook-gratuito-espera-
-moleque. Acesso em: 20 dez. 2021.
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Figura 27: Capas dos livros Espera, moleque! e Espera, moleque! – 
Propostas de atividades.

Fonte: Editora Adonis.

Os materiais relacionados ao livro, incluindo-se os vídeos gravados pela 
Prof. Dra. Luciene, encontram-se anexados a este relatório, na pasta intitu-
lada Anexo 33 (Materiais: Espera, moleque!).

7.4 Dos livros Coragem, moleque! e Mapa de mim

Conforme mencionado neste relatório, a obra Espera, moleque! foi 
acompanhada de atividades desenvolvidas também pelo grupo de pesqui-
sadoras e pesquisadores do Gepem, mas com um objetivo em especial: 
que os conteúdos trabalhados no I Seminário Formativo chegassem até as 
alunas e aos alunos de uma forma prática. Foi assim criado o conjunto de 
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propostas de atividades Mapa de mim, que explora a coragem como uma 
virtude e um valor que pode ser encarnado. São ações para o bem, que nos 
fortalecem e que fortalecem o outro.

As atividades abordam questões de autoconhecimento e reflexões sobre 
como os sentimentos determinam nossas escolhas, tendo sido pensadas 
levando-se em consideração o fato de que, para se colocar no lugar do ou-
tro, alunas e alunos precisam, primeiramente, serem capazes de reconhecer 
seus próprios sentimentos e pensamentos sobre si.

Da mesma forma, para termos uma convivência saudável, é preciso 
desenvolver um modo mais assertivo de comunicação. Assim, técnicas de 
linguagem descritiva, comunicação não violenta e possibilidades de esco-
lha que priorizem os valores morais também foram trabalhadas no decorrer 
das atividades, com o pressuposto do cultivo da humanidade. Espera-se, 
dessa maneira, proporcionar momentos em que as alunas e os alunos pos-
sam contar com seus professores no saber falar e saber ouvir, habilidades 
que caracterizam um maior acolhimento nas relações interpessoais.

As práticas reúnem momentos de reflexão individual, momentos de 
protagonismo em pequenos grupos e também de diálogo com as famílias, 
podendo ser realizadas por meio de ferramentas digitais ou adaptadas de 
acordo com os recursos disponíveis e a criatividade dos professores e alunos.

O Mapa de mim convida-nos à escrita, ou seja, à produção de um diá-
rio, com o registro de cada uma das atividades que poderão ser partilhadas 
com a turma, resultando

em uma exposição de cartazes com desenhos, produção de vídeos ou 
podcasts, postagens de acolhimento em redes sociais, entre outros motivos 
que possam multiplicar a experiência de fazer o bem e de ajudar uns aos 
outros. Porém, é importante ressaltar que tais atividades não precisam ser 
expostas, respeitando-se assim a intimidade dos alunos. A exposição e o 
compartilhamento é uma decisão de cada um. 

Os materiais, incluindo-se os vídeos gravados pela Profa. Dra. Luciene, 
encontram-se anexados a este relatório, na pasta intitulada Anexo 34 (Ma-
teriais: Coragem, moleque!).
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Figura 28: Capas do livro Coragem, moleque! e das atividades do Mapa 
de mim.

Fonte: Editora Adonis.

7.5 Do livro Abraça, moleque!

Após o lançamento dos livros Espera, moleque! e Coragem, moleque!, a 
Profa. Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta lançou o livro Abraça, mole-
que!, consagrando essa trilogia no momento de finalmente sair um pouco 
do isolamento social, em decorrência da vacinação contra a Covid-19.

O livro traz o desejo do abraço de tantas crianças, adolescentes e adul-
tos. O material foi lançado no IV Encontro Nacional das Equipes de Aju-
da do Brasil, descrito no Capítulo 3 deste relatório.
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Figura 29: Capa do livro Abraça, moleque!.

Fonte: Editora Adonis.

Abraça, moleque!62 consta como Anexo 35 deste relatório e pode ser 
acessada pelo site da Editora Adonis

7.6 Do livro O que cabe em um abraço?

O projeto A convivência como valor nas escolas públicas: implantação de 
um Sistema de Apoio entre Iguais, desenvolvido em parceria com as fun-
dações Itaú Social e Chagas, tinha como um de seus principais objetivos 
formar alunas e alunos das escolas estaduais de São Paulo para compor as 

62  Disponível em: https://www.editoraadonis.com.br/livros/321/ebook-gratuito-abra-
ca-moleque. Acesso em 20 dez. 21.
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Equipes de Ajuda – uma forma de SAI. Entretanto, com a pandemia de 
Covid-19 foi preciso realinhar tal proposta, de modo a garantir que de fato 
essas ações pudessem chegar até as alunas e os alunos.

Com base nessas constatações foi pensada, por alunas e alunos das 
Equipes de Ajuda do Brasil de diversas escolas, a elaboração do livreto O 
que cabe em um abraço?. A obra oferece a oportunidade para que meninas 
e meninos das escolas estaduais de São Paulo pensem sobre as relações in-
terpessoais que vivem cotidianamente.

Para organizar o livro, as pesquisadoras e os pesquisadores do Gepem 
dividiram-se em duplas, ficando cada uma delas responsável por acom-
panhar os membros das Equipes de Ajuda de três ou quatro escolas. A 
proposta foi apresentada na forma de um convite para fortalecer as ações 
da rede de Equipes de Ajuda durante o contexto pandêmico. O ponto de 
partida foram as reflexões que surgiram inspiradas nas perguntas: Como 
estão os trabalhos com as equipes? O que vocês têm feito? O que vocês têm 
visto? Da experiência vivida nesse ambiente virtual, o que vocês gostariam 
de compartilhar com estudantes de outras escolas que irão começar o tra-
balho nas Equipes de Ajuda?

O modelo das atividades foi organizado para que os estudantes pudessem 
produzir um material impresso ou digital, com uma linguagem descritiva de 
aluno para aluno. Os dois temas apresentados foram sofrimento emocional e 
cyberagressão, devendo as alunas e os alunos descrever os objetivos, materiais 
necessários e dados da realidade ligados ao tema escolhido, de forma que 
pudessem deixar a sua contribuição para a resolução de tais questões.

O livreto foi entregue para cerca de 27.500 alunas e alunos das escolas 
públicas estaduais de São Paulo. Contamos, para isso, com o auxílio da 
Editora Adonis para a produção do livreto, o qual foi posteriormente dis-
tribuído para as DREs de Taquaritinga e Leste 3, que ficaram responsáveis 
por entregar para suas respectivas escolas.

Seu lançamento aconteceu no dia 08 de novembro 2021, data de en-
cerramento do Projeto FIS/FCC, e contou com uma simbólica noite de 
autógrafos das autoras e dos autores da obra.
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Figura 30: Capa do livro O que cabe em um abraço? De jovem 
para jovem.

Fonte: Editora Adonis.
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Imagem 27: Alunas e alunos das escolas estaduais de São Paulo 
recebendo o livreto O que cabe em um abraço?.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

Os relatórios que registram os encontros com as alunas e os alunos das 
Equipes de Ajuda para organizar o material encontram-se na pasta intitu-
lada Anexo 36 (Relatórios da organização do livreto) deste relatório. Já o 
livreto com o material entregue aos estudantes no formato PDF encontra-
-se no Anexo 37 (Livreto: O que cabe em um abraço?).

8.7 A noite de autógrafos das alunas e dos alunos
A fim de oficializar o lançamento do livreto O que cabe em um abraço? 

foi realizada uma noite de autógrafos, com o objetivo de oportunizar aos 
jovens e adolescentes criadores da obra um momento de partilha com seus 
pares. Puderam assim relatar como foi a construção do livro, bem como 
se sentirem pertencentes enquanto autores, podendo distribuir, ainda que 
simbolicamente, autógrafos aos presentes.

O evento63 foi realizado no dia 8 de novembro de 2021, das 19h às 
20h, pela plataforma virtual de videoconferência Google Meet, com trans-
missão ao vivo pelo YouTube, no canal “Grupo GEPEM”.

63 Disponível em: https://youtu.be/MzB29MKnTAE. Acesso em: 20 dez. 2021.
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Figura 31: Card com o convite para o evento “Noite de autógrafos” com 
as Equipes de Ajuda

Fonte: Gepem/Unesp.
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Imagem 28: Noite de autógrafos – realizada pela plataforma Google Meet.

Fonte: Acervo Gepem/Unesp.

O relatório desta ação encontra-se descrito no Anexo 38 do relatório.
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Uma palavra final

O que esperar do futuro das escolas dos anos finais do ensino funda-
mental? Como se preparar para um novo tempo em que os desejos de volta 
ao normal são tão presentes, mas tão incertos? O que permanece nessa 
nova e velha escola, ao mesmo tempo, com tantos desafios? E o que muda 
nessa velha e nova escola?

O que deve permanecer...
A escola ainda será um espaço de formação e de preservação das con-

quistas humanas construídas historicamente. Um organismo complexo, 
cujas relações em seu interior, imbuídas de seu conteúdo moral notada-
mente humano, também deverão continuar sendo objeto de aprendiza-
gem, principalmente em tempos atuais cujos valores de respeito, justiça, 
cidadania, generosidade, tolerância, entre tantos outros que poderíamos 
citar, têm estado em alerta na convivência humana.

E o que deve mudar...
Mas a velha escola deverá se transformar: não existem mais paredes 

que abafarão os sons das antigas formas de desrespeito, não existe mais a 
possibilidade de não enfrentamento aos problemas de convivência. À nova 
velha escola caberá a busca pelo desenvolvimento de pessoas capazes de 
prover o bem-estar a si e ao outro, em uma convivência em que se repu-
diam soluções autoritárias, submissas, violentas ou individualistas, promo-
vendo participação nas decisões, na discussão e na elaboração de regras, e 
ainda na avaliação permanente das normas, atitudes e tradições por parte 
de seus membros, sobretudo, dando a quem é de direito – os adolescentes 
– a esperança por um futuro melhor. Um desejo nosso que fica com este 
relatório agora finalizado.



A convivência como valor nas escolas públicas:316   |  



Referências |   317

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, M. et. al. Diagnóstico participativo das violências nas 
escolas. Rio de Janeiro: FLACSO – Brasil, OEI, MEC, 2016.

ANTUNES, F. OMS faz alerta sobre os impactos da pandemia na vida das 
crianças. Bebê Abril, 2020. Disponível em: https://bebe.abril.com.br/
desenvolvimento-infantil/oms-faz-alerta-sobre-os-impactos-da-pande-
mia-na-vida-das-criancas/

ARAÚJO, U. F. de. Um estudo da relação entre o ambiente cooperativo 
e o julgamento moral na criança. Orientadora: Orly Zucatto Man-
tovani de Assis. 1993. 208 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campi-
nas, 1993.

ARÓN, A. M.; MILICIC, N. Clima social escolar y desarrollo personal. 
Un programa de mejoramiento. Santiago: Editorial Andrés Bello, p. 
117-123, 1999.

AVILÉS MARTÍNEZ, J. M. Análisis psicosocial del ciberbullying: claves 
para una educación moral. Papeles del psicólogo, v. 34, n. 1, p. 65-
73, 2013.

AVILÉS MARTÍNEZ, J. M. Ciberbullying. Diferencias entre el alumnado 
de secundaria. Boletín de Psicología, 2009.

BARRIOS, A.; MARINHO-ARAUJO, C. M.; BRANCO, A. U. Forma-
ção continuada do professor: desenvolvendo competências para a pro-
moção do desenvolvimento moral. Revista Semestral da Associação 
Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP. v. 15, n. 1, Jan/Jun 
de 2011, p. 91-99. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1413-
85572011000100010. Acesso em: 12 jan. 2022.

BARROS, G. F. M. Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei 8.069/1990. 
Salvador: Jus Podivm, v. 3, 2018.



Referências318   |  

BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

BOZZA, T. C. L. Adolescentes e interações online: uma proposta de 
intervenção educativa visando a convivência ética virtual. 2021. 349 
f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Cam-
pinas, Faculdade de Educação, Campinas, SP. Disponível em: http://
www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/362553. Acesso em: 
23 jun. 2021.

BOZZA, T. C. L. O uso da tecnologia nos tempos atuais: análise de pro-
gramas de intervenção escolar na prevenção e redução da agressão vir-
tual. 2016. 261 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade 
de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2016. 
Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consul-
tas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=-
true&id_trabalho=3628474. Acesso em: 08 dez. 2021.

BOMFIM, S. A. B. Respeito, justiça e solidariedade no coração de quem 
ajuda: valores morais e protagonismo entre alunos para combater o 
bullying. 2019. 210 f. Dissertação (Mestrado em Educação Escolar), 
Faculdade de Ciências e Letras, Unesp, 2019. Disponível em: https://
repositorio.unesp.br/handle/11449/181390. Acesso em: 08 dez. 2021.

BLOOM, B. S.; HASTING, T.; MADAUS, G. Manual de avaliação for-
mativa e somativa do aprendizado escolar. São Paulo: Editora Pionei-
ra, 1983.

BRASIL. Lei n.10.216, de 06 de abril de 2001. Lei da Reforma Psiquiátri-
ca. Diário Oficial da União. Brasil. Ministério da Saúde, 2001.

BRASIL. Lei n. 13.185, de 6 de novembro 2015. Institui o Programa de 
Combate à Intimidação Sistemática (Bullying). Brasília, 2015. Dispo-
nível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/
lei/l13185.htm. Acesso em: 14 set. 2017.



Referências |   319

BRASIL. Lei n. 13.663, de 14 de maio de 2018. Altera o Art. n. 12 da 
Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a promoção de 
medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os ti-
pos de violência e a promoção da cultura de paz entre as incumbências 
dos estabelecimentos de ensino. Brasília, 2018. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13663.
htm. Acesso em: 15 jun. 2018.

BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 26 abr. 2020.

BRASIL. Lei 13.431, de 4 de abril de 2017. Estabelece o sistema de ga-
rantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha 
de violência. 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13431.htm. Acesso em: 2 jul. 2020.

BRASIL. Resolução CNE/CP n. 2, de dezembro de 2019. Define as Di-
retrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores 
para a educação básica e institui a Base Nacional Comum para a forma-
ção inicial de professores da educação básica. Diário Oficial da União: 
Seção 1, Brasília, DF, p. 46-49, 15 abr. 2020.

BRASIL. Resolução Conanda n. 113, de 19 de abril de 2006. Disponível 
em: https://www.direitosdacrianca.gov.br/conanda/resolucoes/113-re-
solucao-113-de-19-de-abril-de-2006/view. Acesso em: 26 abr. 2020.

CAIDEN, N.; WILDAVISKY, A. Planning and budgeting in developing 
countries. New York: John Wiley, 1980.

CALDERARO, R. S. S.; CARVALHO, C. V. Depressão na infância: um 
estudo exploratório. Psicologia em estudo, v. 10, p. 181-189, 2005.

CAMARGO, C. C. O.; MENDES, O. M. A avaliação formativa como 
uma política includente para a educação escolar. Revista Educação e 
Políticas em Debate, v. 2, n. 2, p. 372-390, jul./dez. 2013.



Referências320   |  

CAMPOS, S. B. A responsividade no Programa “A Convivência Ética 
na Escola”: um olhar para a transformação. 2020. 209 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Fa-
culdade de Educação, Campinas, SP.

CASASSUS, J. A escola e a desigualdade. Chile: Liber Livro, 2008.
CHILE. Política Nacional de Convivência, 2002. Disponível em: http://

convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Politica-
-Nacional-deConvivencia-Escolar.pdf. Acesso em: 20 jul. 2021.

COMTE-SPONVILLE, A. Pequeno tratado das grandes virtudes. São 
Paulo: Martins Fontes, 2012.

COWIE, H. Bystanding or standing by: Gender issues in coping with 
bullying in English schools. Aggressive Behavior, n. 26, p. 85-97, 2000.

COWIE, H.; WALLACE, P. Peer Suport in Action. Londres: Sage Publi-
cations, 2000.

CUADRA MARTINEZ, D. Teorías subjetivas en docentes de una escuela 
de bajo rendimiento, sobre la enseñanza y el aprendizaje del alumno. 
RMIE, Ciudad de México, v. 14, n. 42, p. 939-967, 2009. Disponí-
vel em: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1405-66662009000300015&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 20 
jul. 2021.

DARLING-HAMMOND, L. et al. Implications for educational practice 
of the science of learning and development. Applied Developmental 
Science, v. 24, n. 2, p. 97-140, 2020. Disponível em: https://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/10888691.2018.153779. Acesso 
em: 11 dez. 2021.

DEBARBIEUX, E. A violência na escola francesa: 30 anos de construção 
social do objeto (1976-1997). Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 27, 
n. 1, p. 163-193, jan./jun. 2001.

DE NADAI, S. C; T. Disciplina de educação parental e participação em 
processo de vitimização entre pares. Dissertação (Mestrado em Educa-
ção Escolar), Faculdade de Ciências e Letras, Unesp, 2019. Disponível 
em: http://hdl.handle.net/11449/181513. Acesso em: 11 dez. 2021.



Referências |   321

DUAN, L. et. al. An investigation of mental health status of children and 
adolescents in china during the outbreak of Covid-19. Journal of af-
fective disorders, v. 275, p. 112-118, 2020.

DUBET, F. Quando o sociólogo quer saber o que é ser professor. Revista 
Brasileira de Educação, v. 5-6, p. 222-231, 1997.

FARHAT, F. I. B.; BOZZA, T. C. L. Ciberagressão e ciberempatia: a vida 
virtual entre os alunos. In: TOGNETTA, L. R. P. (Org.). Bullying e 
convivência em tempos de escolas sem paredes. 1ed. Americana, SP: 
Editora Adonis, 2020, p. 61-84.

FERNANDES, P. V.; ARAGÃO, E. M. A. Peculiaridades entre conselho 
tutelar e crianças encaminhadas pela escola. Fractal: Revista de Psi-
cologia, v. 23, p. 219-232, 2011. Disponível em: https://www.scielo.
br/j/fractal/a/V9hgf8rYX45hkMBKxn3c3nP/?lang=pt&format=html. 
Acesso em: 30 nov. 2020.

FERRANZ, S.; DIAZGRANADOS, S.; SELMAN, R. L. How students’ 
perceptions of the school climate influence their choice to upstand, 
bystand, or join perpetrators of bullying. Harvard Educational Re-
view, v. 84, n. 2, 2014.

FERREIRA, P. C. G. Do boletim escolar ao boletim de ocorrência: o que 
está acontecendo com as escolas? 2015. Dissertação (Mestrado em Psi-
cologia) – Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2015. Dis-
ponível em: https://www.ri.unir.br/jspui/handle/123456789/1189. 
Acesso em: 30 nov. 2020.

FIOCRUZ. Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia Covid-19: 
violência doméstica e familiar na Covid-19, 2020. Disponível em ht-
tps://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/ documentos/saude-
-mental-e -atencao-psicossocial-na-pandemia-covid-19-violencia-do-
mestica-e-familiar-na-covid-19.p df. Acesso em 10 jan 2022.

FODRA, S. Convivência em escolas públicas estaduais de São Paulo: um 
estudo de caso sobre o Programa Conviva – SP. Tese (Doutorado em 
Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano) – Instituto de Psico-
logia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021 (em andamento).



Referências322   |  

FULLAN, M. Los nuevos significados del cambio en educación, Barce-
lona: Octaedro, 2002.

GARAIGORDOBIL, M. et al. Ciberagressão em adolescentes da Bolívia: 
conexão com sintomas psicopatológicos, variáveis   adaptativas e predi-
toras. Revista Internacional de Pesquisa Ambiental e Saúde Pública , 
v. 17, n. 3, pág. 1022, 2020.

GERHARDT, T. E.; SILVIERA, Denise Tolfo. (Org.) Métodos de pesqui-
sa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

GHOSH,R. et al. Impact of Covid-19 on children: special focus on the 
psychosocial aspect. Minerva Pediatr. v. 72, n. 3, p. 226-235, 2020.

GOERGEN, P. Educação moral hoje: cenários, perspectivas e perplexida-
des. Rev. Educ. & Soc., Campinas, v. 28, n. esp. 100, p. 737-762, out. 
2007. 

IDOETA, P. A. Pisa: alunos brasileiros ‘estacionam’ em leitura, ciências e 
matemática e sofrem mais com bullying e solidão. BBC News Brasil, 
3 dez de 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/bra-
sil-50606790. Acesso em: 4 dez. 2019.

IMRAN, N.; ZESHAN, M.; PERVAIZ, Z. Mental health considerations 
for children & adolescents in Covid-19 Pandemic. Pakistan Journal of 
Medical Sciences, v. 36, n. Covid-19-S4, p. S67, 2020.

INEP. Pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem revela im-
pacto do bullying nas escolas. 19 jun. 2019a. Disponível em: http://
inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/pes-
quisa-internacional-sobre-ensino-e-aprendizagem-revela-impacto-do-
-bullying-nas-escolas/21206. Acesso em: 20 jul. 2020.

INEP. Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). 2019b. 
Disponível em: http://inep.gov.br/pisa. Acesso em: 10 jan. 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
(IBGE). Pesquisa nacional por amostra de domicílios: PNAD Con-
tínua. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. Disponível em: https://biblioteca.
ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101705_informativo.pdf. Acesso em: 
4 dez. 2019.



Referências |   323

JARES, X. R. Pedagogia da convivência. São Paulo: Palas Athena, 2008.
KNOENER, D. F. Quando a convivência pede por cuidado: bullying 

e assédio moral em ambientes universitários. 2019. 286 f. Disserta-
ção (Mestrado em Educação Escolar), Faculdade de Ciências e Letras, 
Unesp, 2019. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/181949 
Acesso em: jul. 2019.

KOENKER, R. Quantile regression. 1. ed. Cambridge University Press, 
v.1. 349 p., 2005.

LAHR, T. B. S.; TOGNETTA, L. R. P. Proteção e bem-estar na escola: 
um emaranhado de nós para desatar em contextos pós-pandêmicos. 
Tópicos Educacionais, [S.l.], v. 27, n. 1, p. 62-78, jun. 2021. ISSN 
2448-0215. Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/topico-
Seduc-SPacionais/article/view/250506. Acesso em: 08 fev. 2022.

LAPA, L. Z. Valentes contra o bullying: a implantação das Equipes de 
Ajuda, uma experiência brasileira. 316 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação Escolar), Faculdade de Ciências e Letras, Unesp, 2019. 
Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/181907. Acesso em: 21 
dez. 2021.

LA TAILLE, Y. A importância da generosidade no início da gênese da mo-
ralidade na criança. Psicologia: reflexão e crítica, v. 19, 2006, p. 9-17. 
Disponível em: https://www.scielo.br/j/prc/a/6gBDyv6Lnnw4ZyPr-
fX3rhcR/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 21 dez. 21.

LA TAILLE, Y. Cognição, afeto e moralidade. In: OLIVEIRA, M. K.; 
REGO, T. C.; SOUZA, D. T. R. (Org.) Psicologia, educação e as 
temáticas da vida contemporânea. São Paulo: Moderna, 2002, p. 
135-158. Disponível em: https://acervodigital.unesp.br/bitstre-
am/123456789/225/1/01d11t03.pdf. Acesso em: 02 fev. 2019.

LA TAILLE, Y. Formação ética: do tédio ao respeito de si. Porto Alegre: 
Artmed, 2009.

LEAL, Z. F. R. G.; FACCI, M. G. D.; SOUZA, M. P. R. Adolescência 
em foco: contribuições para a psicologia e para a educação. SciELO – 
EDUEM – Maringá – PR, 2014. Edição do Kindle.



Referências324   |  

LEMOS, F. C. S. et al. Resistências frente à medicalização da existência. 
Fractal: Revista de Psicologia [online], v. 31, n. 2, p. 158-164, 2019. 
Disponível em: https://doi.org/10.22409/1984-0292/v31i2/5567. 
Acesso em: 21 dez. 2021.

LEMOS, V. Estudio de la Validez de Constructo, Convergente, Factorial 
y Predictiva, del Cuestionario de Conducta Prosocial para niños de 9 
a 12 años. XV Reunión Nacional y IV Encuentro Internacional de la 
AACC, 2015.

LEVANDOWSKI, M. L. et al. Impacto do distanciamento social nas no-
tificações de violência contra crianças e adolescentes no Rio Grande 
do Sul, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 37, n. 1, 
2021. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S0102-311X2021000105001&lng=pt&nrm=iso. Acesso 
em: 16 mar. 2021.

LINDBLOM, C. E. Still Muddling, not yet through. Public Administra-
tion, 1979.

LIPOVETSKY, G. Os tempos hipermodernos. Tradução de M. Vilela. 
São Paulo: Barcarolla, 2004.

LÓPEZ, M. B.; ARÁN FILIPPETTI, V.; RICHAUD, M. C. Empatía: 
Desde la percepción automática hasta los procesos controlados. Avan-
ces en Psicología Latinoamericana [online], v. 32(1), p. 37-51, 2014. 
ISSN: 1794-4724. Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=79929780004. Acesso em: 21 dez. 2021.

MARTÍNEZ MARTÍN, M. et al. Escuela, profesorado y educación moral. 
Teoría de la educación: revista interuniversitaria, 2003.

MEULEN, K. V. D.; GRANIZO, L.; DEL BARRIO, C. Emotional peer 
support interventions for students with SEND: a systematic review. 
Frontiers in psychology, v. 12, 2021.

MILICIC, N. Creo en ti: La construcción de la autoestima en el contexto 
escolar. MINEDUC., 2001.



Referências |   325

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HU-
MANOS. Equipe da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Dis-
que Direitos Humanos: Relatório de 2019. Brasília, 2019. Disponível 
em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/acesso-a-informacao/dados-
-abertos/disque100/relatorios. Acesso em: 15 abr. 2021.

MISSORI, L. L. A convivência como promotora da autonomia moral: 
construção de instrumentos de avaliação em escolas de ensino médio. 
2021. 286 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Es-
tadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, SP. Disponí-
vel em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1641408. Acesso em: 31 
jan. 2022.

NUNES, C. Avaliação em escolas inovadoras. In: GRAVATÁ, A. et al. 
Destino: Educação. Escolas inovadoras. São Paulo: Fundação Santilla-
na, 2016, p. 80-93.

OLIVEIRA, J. et al. Percepções de adolescentes sobre seu território: olhar 
ecológico para riscos e vulnerabilidades. Rev. Spagesp, Ribeirão Preto, v. 
21, n. 1, p. 110-126, jun. 2020. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.
org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-29702020000100009. 
Acesso em: 29 set. 2020.

OLIVEIRA, W. A. et. al. A saúde do adolescente em tempos da Covid-19: 
scoping review. Cadernos de Saúde Pública, v. 36, 2020.

PIAGET, J. O juízo moral na criança. São Paulo: Summus, 1932/1994.
PIAGET, J. Para onde vai a educação? Rio de Janeiro: Livraria José Olym-

pio Editora, 1973.
PLAN. Bullying escolar no Brasil. Relatório final. São Paulo, 2010.
PLATT, V. B.; GUEDERT, J. M.; COELHO, E. B. S. Violence 

against children and adolescents: notification and alert in times 
of pandemic. Rev. Paul. Pediatr., São Paulo, v. 39, 2021. Dispo-
nível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0103-05822021000100434&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 8 
fev. 2021.



Referências326   |  

RAMIRES, V. R. R. et al. Fatores de risco e problemas de saúde mental de 
crianças. Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 61, n. 2, p. 1-14, 2009.

REZERA, D. N.; D’ALEXANDRE, R. G. A educação de crianças e jovens 
durante a pandemia da Covid-19.“Tem alguém aí, ou vamos apenas 
cumprir tarefas?”. Saber & Educar, n. 29, 2021.

RICHAUD, M. C.; LEMOS, V.; OROS, L. B. Cuestionário multidimen-
sional de empatía para niños de 9 a 12 años. In: Trabajo presentado 
en el XXXIV Congreso Interamericano de Psicología. Brasília, Bra-
sil. 2013.

ROCHA, J. S. Os 10 passos para a prevenção. Diário Catarinense, Floria-
nópolis, 24 ago. 2011. DC na Sala de Aula, p. 6-7.

SANTA CATARINA. Política de educação, prevenção, atenção e aten-
dimento às violências na escola/Estado de Santa Catarina, Secretaria 
de Estado da Educação. Florianópolis: Secretaria de Estado da Educa-
ção, 2018.

SANTANA, C. C. G.; GONÇALVES L. R. Educação, patologização e 
medicalização: é possível quebrar essa corrente? Educação em Foco, 
v. 24, n. 3, set./dez. 2019. Disponível em: https://periodicos.ufjf.br/
index.php/edufoco/article/view/29162. Acesso em: 15 fev. 2022.

SANTOS, N. C. P. A descrição da construção coletiva do Programa An-
tibullying em uma rede de ensino: para que a convivência ética seja 
valor. Dissertação (Mestrado em Educação Escolar) – Faculdade de 
Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho, Araraquara, 2021.

SÃO PAULO. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Resolução 
Seduc n. 49 de 03 de dezembro de 2019. Disponível em: http://www.
educacao.sp.gov.br/lise/sislegis/detresol.asp?strAto=201910030049. 
Acesso em: 15 fev. 2022.

SELMAN, R., L.; WEINSTEIN, E. C. Is cyberbullying all that goes ‘over 
the line’ when kids are online? The Conversation, 2015.

SIBILIA, P. O show do eu: A intimidade como espetáculo. 2. ed. Rio Ja-
neiro: Contraponto, 2016.



Referências |   327

SILVA, A. C. S; ALBERTO, M. F. P. Fios soltos na rede de proteção dos 
direitos das crianças e adolescentes. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 
39, p. 1-13, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pcp/a/d3r-
nLL3KmZvCQBKJzn9f8nd/?lang=pt. Acesso em: 22 jul. 2021.

SMITH, A. Teoria dos sentimentos morais. São Paulo: Martins Fon-
tes, 1999.

SMITH, P. K. Cyberbullying: Challenges and opportunities for a research 
program – A response to Olweus. Eur. J. Dev. Psychol., 2012.

SOUZA, M. P. R. Prontuários revelando bastidores: do atendimento psi-
cológico à queixa escolar. In SOUZA, B. P. (Org.) – Orientação à 
queixa escolar. Casa do Psicólogo, São Paulo, 2007 – p. 27 a 58.

SOUZA, R. A. Quando a mão que acolhe é igual a minha: a ajuda em si-
tuações de (cyber)bullying entre adolescentes. 166 f. Dissertação (Mes-
trado em Educação Escolar), Faculdade de Ciências e Letras, Unesp, 
2019. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/181590. Acesso 
em: 30 nov. 2020.

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. São Paulo: Edito-
ra Vozes Limitada, 2012.

THE ALLIANCE FOR CHILD PROTECTION IN HUMANITA-
RIAN ACTION. Covid-19: Protecting Children from Violence, Abu-
se and Neglect in the Home.Version 1, May 2020. Disponível em: 
https://www.alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/co-
vid-19-protecting-children-violence-abuse-and-neglect-home. Acesso 
em: 8 fev. 2021.

TIC KIDS ONLINE. Pesquisa sobre o uso da internet por crianças e ado-
lescentes no Brasil: 2018. Núcleo de Informação e Coordenação do 
Ponto BR, São Paulo: Comitê̂ Gestor da Internet no Brasil, 2019.

TOGNETTA, L. R. P. A construção da solidariedade e a educação do 
sentimento na escola: uma proposta de trabalho com as virtudes numa 
visão construtivista. Campinas: Mercado de Letras, 2003.



Referências328   |  

TOGNETTA, L. R. P. A formação da personalidade ética: estratégias 
de trabalho com a afetividade na escola. Campinas: Mercado de Le-
tras. 2009a.

TOGNETTA, L. R. P. Perspectiva ética e generosidade. Campinas, SP: 
Mercado de Letras, 2009b.

TOGNETTA, L. R. P. (Org.). Bullying e convivência: em tempos de es-
colas sem paredes. Americana: Editora Adonis, 2020a.

TOGNETTA, L. R. P. Quando a preocupação é compartilhada: interven-
ções aos casos de bullying. Americana: Editora Adonis, 2020b.

TOGNETTA, L. R. P.; AVILÉS MARTÍNEZ, J. M.; DAUD, R. P. Res-
peito é bom e eu gosto! O valor do respeito. In: TOGNETTA, L. R. 
P.; MENIN, M. S. S. (Org.). Coleção Valores Sociomorais. Reflexões 
para a Educação, v. 2, Americana, SP: Editora Adonis, 2017, p. 13-32.

TOGNETTA, L. R. P.; FODRA, S.; BONI, L. G. Os grandes ataques em 
escolas: o que sabemos? In: TOGNETTA, L. R. P. (Org.) Bullying e 
convivência em tempos de escolas sem paredes. Americana: Editora 
Adonis, 2020. p. 95-114.

TOGNETTA, L. R. P.; SOUZA, R. A.; LAPA, L. Z. A implantação das 
equipes de ajuda como estratégia para a superação do bullying escolar. 
Revista de Educação PUC-Campinas, v. 24, n. 3, p. 397-410, 2019.

TOGNETTA, L. R. P.; VINHA, T. P. Até quando? Bullying na escola 
que prega a inclusão social. Educação (UFSM), v. 35, n. 3, p. 449-
464, 2010.

TOGNETTA, L. R. P; VINHA, T. P. É possível superar a violência na 
escola? Campinas, SP: Editora do Brasil, 2012.

UNESCO. Impacto de la Covid-19 en la educación. Disponível em: 
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse. Acesso em: l 9 
Jul. 2020.

UNICEF. U-Report. 2019. Disponível em: https://www.unicef.org/inno-
vation/media/4171/file. Acesso em: 8 fev. 2021.

URUÑELA, P. M. N. Trabajar la convivencia en los centros educativos. 
Aula de innovación educativa, n. 221, p. 36-40, 2013.



Referências |   329

URUÑUELA, P. M. N. La gestión del aula. Narcea Ediciones, 2018.
VIEIRA, R. E. Democracia e políticas públicas: o novo enfoque da gestão 

pública na construção de espaços públicos de participação no Estado de 
Direito no Brasil. Direitos Fundamentais e Democracia, v. 6, p. 1-19, 
2009. Disponível em: http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/
index.php/rdfd/article/viewFile/205/214. Acesso em: 25 maio 2021.

VINHA, T. P. O educador e a moralidade infantil em uma visão constru-
tivista. Campinas: Mercado de Letras, 2000.

VINHA, T. P. et al. A educação para o desenvolvimento da autonomia e a 
militarização das escolas públicas: uma análise da psicologia moral. In: 
ABRAMOVAY, M. et al. Reflexões sobre convivências e violências nas 
escolas. Brasília, DF: Flacso, 2021. Disponível em: http://flacso.org.
br/?publication=reflexoes-sobre-convivencias-e-violencias-nas-escolas. 
Acesso em 15 fev. 2022.

VINHA, T. P. et al. Da escola para a vida em sociedade. O valor da convi-
vência democrática. TOGNETTA, L. R. P.; MENIN, M. S. S. (Org.). 
Valores Sociomorais: Reflexões para a Educação. Americana, SP: Edi-
tora Adonis, 2017, v. 5.

VINHA, T. P.; MORAIS, A..; MORO, A. (Coords.) Manual de orienta-
ção para a aplicação dos questionários que avaliam o clima escolar. 
Campinas, SP: FE/UNICAMP, 2017. ISBN: 978-85-7713-222-5.

VINHA, T. P.; NUNES, C. A. A. O desafio da convivência: ao tratar da 
mesma forma indisciplina e violência, escola perde oportunidade de 
agir de forma reflexiva e transformadora. Cadernos Globo, Rio de Ja-
neiro, v. 14, p. 70-79, nov. 2018. Disponível em: http://app.cadernos-
globo.com.br/banca/volume-14/pdf/70-79_desafio_de_convivencia.
pdf. Acesso em 15 fev. 2022.

VINHA, T. P.; TOGNETTA, L. R. P. Os conflitos interpessoais no Brasil e 
as violências escondidas. International Journal of Developmental and 
Educational Psychology, v. 7, n. 1, p. 323-331, 2014. DOI: https://
doi.org/10.17060/ijodaep.2014.n1.v7.803. Acesso em: 15 fev. 2022.



Referências330   |  

VIVALDI, F. M. C. A função social da escola: a implantação de um pro-
jeto institucional para a convivência ética. 2020. 1 recurso online (318 
p.) Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade 
de Educação, Campinas, SP.

VIVALDI, F. M. C. Pesquisas empíricas sobre práticas morais nas esco-
las brasileiras: o estado do conhecimento. 2013. 224 f. Dissertação 
de Mestrado, Faculdade de Educação. Universidade Estadual de Cam-
pinas, 2013. p. 111-136. Disponível em: http://repositorio.unicamp.
br/jspui/bitstream/REPOSIP/253949/1/Vivaldi_FlaviaMariadeCam-
pos_M.pdf.Acesso em: 14 abr. 2020.

WILDAVSKY, A. The policy of budgetary process. 2 ed. Boston: Little 
and Brown, 1992.

ZECHI, J. A. M. Educação em valores: solução para a violência e indisci-
plina na escola? 2014. 277 f. Tese (Doutorado em Educação) – Univer-
sidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências 
e Tecnologia, 2014. Disponível em: http://www2.fct.unesp.br/pos/
educacao/teses/2014/dr/juliana_zechi.pdf. Acesso em: 21 Nov. 2019.

ZHOUS. J. et al. Prevalence and socio-demographic correlates of psycho-
logical health problems in Chinese adolescents during the outbreak of 
Covid-19. Eur Child Adolesc Psychiatry. v. 29, n 6., p. 749-758, 2020.






