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BOLETIM INFORMATIVO 
do projeto prevenir  
a violência escolar

 SUZANO, SP,          DEZEMBRO DE 2019 01.
V     ocê sabia que a TV ainda é um dos meios 

de lazer e entretenimento mais comum 
entre as famílias dos estudantes da 

rede municipal de Suzano? Ou ainda que a 
presença dos avós na composição das famílias 
tem crescido? Sabia que a inserção no mercado 
formal, com emprego estável, abrange 
poucas famílias dos alunos que apresentaram 
dificuldades de aprendizagem ou queda brusca 
de desempenho escolar? 

Essas e outras informações fazem parte 
do Projeto Prevenir a Violência Escolar, que 
traçará um raio-x detalhado dos estudantes da 
rede municipal da cidade: onde e como vivem, 
como é o convívio familiar, de qual forma são 
criados, entre outros pontos.

Esses dados já são coletados desde o 
final do mês de outubro de 2019 quando 33 
articuladores comunitários passaram a visitar 
as famílias dos estudantes da rede municipal. 
São mais de 130 visitas realizadas Pelo Projeto 
Prevenir a Violência Escolar: implantação das 
Comunidades Educadoras de Suzano em pouco 
mais de um mês.

Neste boletim serão detalhadas 

informações que abrangeram visitas em 85 
famílias das três regionais de Suzano (Centro 
expandido, Sul e Norte).

Esse mapeamento aprofundado dos 
estudantes da rede municipal é analisado pelo 
Instituto Cultiva e pela Secretaria Municipal 
de Educação de Suzano. O objetivo é construir 
caminhos para lidar com as transformações e 
novos desafios da educação pública, tais como 
a queda de desempenho escolar, aumento 
na violência no meio acadêmico, a evasão e 
infrequência por parte dos estudantes.

A dimensão escolar e a dimensão da vida da 
criança se cruzam e orientam comportamentos 
e possibilidades para crianças e adolescentes. 
Assim, para prevenir a violência escolar 
deve-se considerar, além das dificuldades de 
aprendizagem, as situações de vulnerabilidade 
psicossocial em que os estudantes estão 
inseridos.

Nas próximas páginas vamos apresentar 
alguns dados relacionados a essas temáticas à 
luz das realidades sociais encontradas na rede 
municipal de Suzano.

VEJA OS PRIMEIROS DADOS COLETADOS PELOS ARTICULADORES COMUNITÁRIOS
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A violência escolar é um fenômeno 
social que tem tomado formas 
cada vez mais complexas e 

diversificadas. De modo geral, pode-se 
descrever a concepção de violência como 
aquela relacionada a ideias e/ou ações 
que expressem brutalidade, utilização de 
força ou intimidação. A violência é um 
fenômeno urbano e abrange as dimensões 
socioculurais e as microviolências, que são 
aquelas que podem ser identificadas, por 
exemplo, no cotidiano escolar. As diversas 
violências que atingem as escolas afetam 
seu funcionamento, a ordem, a motivação, 
a satisfação e expectativas de toda a 
comunidade escolar. Seus efeitos impactam 
significativamente as situações de 
repetência, desempenho, comportamento, 
evasão e abandono escolar.

A vulnerabilidade social é apontada 
como característica em 37,64% do universo 
de 85 casos analisados a partir das 
visitas às famílias de alunos de Suzano. A 
dificuldade de aprendizagem em 30,58% . 
Outro ponto a ser destacado diz respeitos 
aos casos associados à queda brusca de 
aprendizagem que, além de agregarem-
se às características de vulnerabilidade 
social e dificuldade de aprendizagem, 
relacionam-se com episódios traumáticos 
que afetaram o percurso de aprendizagem 

Embora as famílias tradicionais ou 
nucleares (pai, mãe e filhos), por 
casamento ou união estável, tenham 

a maior frequência, representando quase 
50% dos casos visitados, as famílias 
monoparentais (com apenas a presença 
das mães) atingem um índice significativo 
(26,4% dos casos). Também merece atenção 
a presença das avós nas composições 
familiares. Avós somam 18,9% dos casos de 
famílias em que outros parentes formam a 

Estas três caracterísitcas (isoladas ou 
associadas) apresentaram-se em 53 visitas, 
correspondendo à 62,35% dos casos.

Sintetizando: além das situações 
de vulnerabiliade social, os casos mais 
frequentes dizem respeito ao processo de 
ensino-aprendizagem, tema central do 
trabalho desenvolvido nas escolas. 

Assim, este dado sugere um 
aprofundamento sobre o ambiente escolar, 
o ambiente familiar e a relação entre si (se 
somam ou comeptem entre si na formação 
dos estudantes?)

As casas registradas com sinais de 
sujeira ou insalubridade correspondem à 
aproximadamente 52% do total de casos 
visitados pelos articuladores. O que chama 
atenção é a maioria estar vinculada a 
situações de fome e problemas psíquicos. 

Situações de precariedade social 
que indicam relações importantes entre 
fome, problemas psíquicos familiares e 
desempenho escolar.

Questões fundamentais para 
discussão nas escolas dado que nos últimos 
anos dados numéricos e planejamento por 
metas relegaram a um segundo plano a 
reflexão sobre as condições sociais como 
determinantes do processo de aprendizagem 
e perfil do comportamento estudantil. 

unidade responsável pelos alunos da rede 
municipal. 

Observamos que os casos de 
dificuldade de aprendizagem ou queda 
brusca de desempenho escolar têm uma 
correspondência importante com famílias 
compostas apenas pela mãe e irmãos ou 
avós e netos (com presença ou não da mãe), 
o que indica sobrecarga de trabalho ou 
jornada tripla da mãe ou responsáveis. Há 
registros de casos em que mãe ou avó não têm 

AS SITUAÇÕES MAIS CITADAS: VULNERABILIDADE SOCIAL E DIFICULDADES DE APRENDI-
ZAGEM DOS ESTUDANTES

PERFIL DAS FAMÍLIAS
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O quadro de inserção no mercado 
formal, com emprego estável, 
abrange poucas famílias dos 

alunos que apresentaram dificuldades 
de aprendizagem ou queda brusca de 
desempenho escolar. Os pais ou responsáveis 
que trabalham por conta própria ou que 
trabalham em emprego formal somam 
17,6% dos casos. 

A SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS

Famílias em que  apenas um dos pais 
(ou responsáveis) trabalha somam 44% 
dos casos. Aqui se destaca um número 
significativo de pais que deixaram de 
trabalhar para acompanhar seus filhos: 4 
casos do total de 15 em que somente um 
dos pais trabalha em emprego formal ou 
atividade informal.

formação para acompanhar as atividades 
escolares dos seus filhos ou tutelados. 
Também é possível destacar situações de 
insalubridade, alimentação irregular e, 
numa frequência menor, moradores na 
residência do/a estudante com problemas 

psíquicos ou outros problemas de saúde. 
Este quadro traduz novamente 

um cenário de vulnerabilidade social 
e de dificuldades de sobrevivência ou 
estabilidade familiar. 

AS RELAÇÕES NA FAMÍLIA

Relações interpessoais da família Número de citações

Filhos demonstram respeito. 
Familiares acompanham 
atividades escolares. 
Atos de solidariedade.

Filhos demonstram respeito.

Familiares acompanham 
atividades escolares. 
Atos de solidariedade.

Sinais de abandono 
(descuido e/ou distanciamento)�

Filhos demonstram respeito. 
Sinais de abandono

Sinais de violência intrafamiliar 
(física e/ou verbal)

Sinais de abandono 
(ou descuido).

Filhos demonstram respeito. 
Familiares acompanham 
atividades escolares. 

18
12

6

4

8
3

2
1

É significativo o número de 
registros que indicam que os filhos 
demonstram respeito e que os pais 

acompanham as atividades escolares. 
Nada menos que 60,37%.Contudo, foram 

registrados 8 casos que apresentavam 
sinais de abandono; 2 casos em que, 
a despeito dos filhos demonstrarem 
respeito, o articulador percebeu sinais de 
abandono (descuido ou descaso); 1 caso em 
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I mpressiona o número de famílias que 
responderam que dedicam mais de 
5 horas diárias ao convívio familiar. 

Em grandes centros urbanos, o tempo de 
convívio familiar se reduziu drasticamente 
nas últimas décadas em virtude das 
exigências de trabalho ou deslocamento 
casa-trabalho-casa. Há registros que na 
periferia da cidade de São Paulo, este tempo 
familiar é menor de 1h30 por dia. Contudo, 

Assistir TV é a atividade mais 
comum nas famílias visitadas. Não se 
trata necessariamente de diálogo ou até 
mesmo convívio, dado que muitas vezes 
esta atividade se desenrola com grande 
passividade dos espectadores.

A segunda atividade mais citada é a 

uma aproximação maior sobre a maneira 
como empregam este tempo indica que não 
se trata efetivamente de convívio, mas de 
uma presença mais passiva dos familiares, 
com algumas exceções.

Vejamos, mais detalhadamente, 
quais as atividades mais citadas por todos 
entrevistados. Lembremos que era possível 
citar mais de uma atividade familiar.

participação às atividades religiosas. Os 
números de citações “raramente saem de 
casa” é significativo e revela o quanto a 
situação de penúria financeira familiar 
gera um enclausuramento territorial, já 
observado em diversas pesquisas sociais.

O TEMPO DE CONVÍVIO DIÁRIO

Relações interpessoais da família Número de citações

Assistir TV

34 20

11
11 05

25

Frequentam a igreja
Raramente saem de casa

Lazer diverso e eventos Visitas a vizinhos e/ou parentes Conversas e orientações

que os filhos demonstraram respeito, os 
pais acompanham as atividades escolares, 
mas, mesmo assim, há sinais de abandono. 
Finalmente, 3 casos de sinais de violência 
intrafamiliar, indicando situações agudas 
e que merecem intervenção cuidadosa. 

Em famílias monoparentais em 
que a mãe é a única provedora da sua 

prole destacaram-se situações em que 
os filhos acompanham as mães no seu 
local de trabalho ou ficam muito tempo 
sob cuidados dos irmãos mais velhos ou 
familiares. Mesmo no caso de estarem com 
suas mães no local de trabalho, a qualidade 
do convívio fica evidentemente prejudicada 
pelas rotinas do emprego.
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Observamos dois polos de reações 
de pais e familiares frente à uma 
situação de agressividade ou 

violência cometida por seus filhos. De um 
lado, afirmam dialogar e em alguns casos, 
pedem orientação à escola, perfazendo 
60% das respostas. De outro, apresentam 

reações ambíguas, ignoram ou impõem 
castigos físicos. A ambiguidade é indicada 
pela literatura especializada como um dos 
fatores que propiciam reações violentas 
dos filhos em situações de estresse ou 
adversidades, dado que não sabem ao certo 
como reagir. 

COMO  OS PAIS AGEM EM SITUAÇÕES ADVERSAS?

AGRESSIVIDADE OU VIOLÊNCIA

Frequência

6

22

2

5

4

3

7

3

1

%

11,32%

41,50%

3,77%

9,43%

7,54%

5,66%

13,20%

5,66%

1,88%
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A grande maioria dos pais ou 
responsáveis procura dialogar 
em casos de apatia de seus 

filhos ou tutelados: 37 casos ou cerca 
de 70% das respostas.Porém, na outra 
ponta, temos casos em que os pais ou 
responsáveis ignoram a situação de apatia 
por naturalizarem este comportamento: 
7 casos ou 13,20% das respostas.  
Finalmente, os que procuram orientação 
(8 casos). Estão subdividios entre os que 

A escola aparece, mais uma vez, como 
fonte de destaque para socorro 
aos pais ou responsáveis em caso 

de insucesso na escola. Há, entretanto, 
um percentual significativo de pais que 
procuram superar os problemas por 
iniciativa própria, apoiando ou oferecendo 
aulas de reforço. Aqui é necessário destacar 
que, muitas vezes, as buscas sem critério 

procuram ajuda médica (3), procuram 
parentes ou vizinhos (1) e procuram a escola 
(4). Em algumas situações, os respondentes 
apontaram mais de uma busca de ajuda ou 
orientação.  A escola, como se percebe, é 
um equipamento de ajuda preferencial para 
os pais e responsáveis no caso de apatia, o 
que exige uma preparação específica dos 
profissionais da educação para efetivamente 
auxiliarem nesses casos.  

pedagógico podem simplesmente melhorar 
os resultados nas avaliações formais sem, 
contudo, garantir progressos na construção 
da autonomia. Algo que Diane Ravitch, 
ex-assessora dos ministros de educação 
dos EUA, sugere ser “treinamento para 
resolver testes, mas não para desenvolver 
as inteligências”. 

APATIA

INSUCESSO ESCOLAR

Frequência

17

17

3

3

2

2

1
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O projeto Prevenir a Violência Escolar: 
Implantação das Comunidades 
Educadoras teve início em julho de 

2019. 
Seu objetivo principal é a criação de 

uma rede territorial de proteção e prevenção 
da violência escolar para atendimento 
das famílias de alunos em situação de 
vulnerabilidade.

33 escolas municipais estão 
envolvidas com este projeto, escolas 
de ensino fundamental. Cada escola 
possui um técnico que visita famílias de 
estudantes denominados de articuladores 
comunitários. 

Os dados coletados pelos articuladores 
comunitários nas visitas às famílias são 
lançados num programa e são analisados e 
transformados em relatórios que, ao final, 
apresentam sugestões de encaminhamento 

O QUE É O PROJETO PREVENIR A VIOLÊNCIA ESCOLAR:
 IMPLANTAÇÃO DAS COMUJNIDADES EDUCADORAS EM SUZANO?

técnicos.
Relatório analítico e recomendações 

técnicas são discutidas em reuniões com 
representantes da Secretaria de Educação 
para sisteamização dos encaminhamentos 
e protocolos de atendimento. Em seguida, 
são discutidos com as secretarias de Saúde, 
Assistência e Desenvolvimento Social, 
Cultura, Esportes e Lazer e Segurança 
Cidadã para definir encaminhamentos 
governamentais. 

As famílias são informadas dos 
encaminhamentos decididos e são 
acompanhadas nos impactos obtidos.

Finalmente, no final do primeiro 
semestre de 2020, iniciaremos a 
descentralização do programa, criando 
comitês gestores regionais que agregarão 
diretores das escolas de cada região, 
articuladores comunitários daquele 

Em casos de vulnerabilidade, dificuldades de aprendizagem e queda brusca de 
desempenho escolar, é significativo o percentual de famílias monoparentais, seguida 
pela presença de avós como responsáveis diretos ou indiretos dos alunos em questão;

Também é signficativo o número de residências visitadas nesses casos destacados 
acima os sinais de sujeira ou insalubridade, assim como sinais de fome e problemas 
psíquicos na família;

Há casos em que os filhos acompanham a mãe no seu trabalho, afetando o tempo de 
convívio familiar ou acompanhamento das atividades escolares;

Assistir TV é a atividade mais comum nas famílias visitadas;

A escola é o principal equipamento social de apoio às famílias em caso de apatia ou 
dificuldades de aprendizagem de seus filhos ou tutelados;

Embora a maioria das famílias procurem apoiar seus flhos ou tetelados em casos de 
encolvimento com violência, comportamento apático ou dificuldades de aprendizagem, 
entre 13% e 30% dos casos até aqui analisados a reação dos pais é violenta, ambígua 
ou de desdém. 

SÍNTESE DOS PROBLEMAS ENCONTRADOS
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Estas três redes criam um sistema 
integrado de proteção   aos estudantes e 
suas famílias.

O programa de formação implantado 
para dar suporte às redes e ao processo de 
decisão dos encaminahmentos definidos 
para apoio às famílias e estudantes ocorre 
continuamente (ou seja, não são eventos 
formativos, mas encontros sequenciais) 

São  três redes que sustentam o Projeto Prevenir a Violência Escolar:

envolvendo professores, diretores e  equipes 
pedagógicas, articuladores comunitários. 

Em 2020, além da continuidade da 
formação desses públicos, incluiremos: 
conselheiros de direitos, conselheiros 
tutelares e lideranças comunitárias dos 
bairros de Suzano. 

Rede 1: Sistema educacional (pedagogos, diretores, docentes)

Rede 2: Secretarias parceiras (saúde assistência social, etc.)

Rede 3: Conselhos tutelares e de direitos; lideranças comunitárias

território, representantes de UBS, de 
CRAS regional, de conselheiros tutelares, 
lideranças comunitárias locais e outras 
representações da região (governamentais 
e não governamentais). Os comitês 
receberão os dados e decidirão sobre 
encaminhamentos a serem dados às famílais 

e alunos que serão remetidos aos gabinetes 
dos órgãos e entidades envolvidas. 

O projeto, portanto, se articula em três 
redes e um programa ambicioso de formação 
permanente de técnicos e lideranças de 
Suzano, informando-os e criando condições 
para a gestão compartilhada das ações. 


