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QUEM SOMOS

Somos o Grupo de Pesquisa Contexto Escolar, Processos 
Identitários da Formação de Professores e Alunos da 
Educação Básica (CEPId), coordenado pela Profa. Dra. 
Vera Maria Nigro de Souza Placco, dos Programas de 
Pós-Graduação em Educação: Psicologia da Educação 
e Formação de Formadores, da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP) e pela Profa. Dra. Vera 
Lúcia Trevisan de Souza, do Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia, da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUCCamp).

O CEPId, desde a sua criação, investiga contextos 
educativos, na perspectiva das Finalidades Educativas 
Escolares, da Formação de Professores e Gestores, das 
Condições de Trabalho Docente, das Vulnerabilidades e 
das Tecnologias, as quais têm oferecido os aportes teórico-
metodológicos às investigações do grupo, na interface com 
as políticas públicas que orientam esses temas.  

Este livreto está apoiado nos estudos e achados da 
pesquisa “Desafios da escola na atualidade: Qual a escola 
para o século XXI? Uma pesquisa com diversos atores no 
estado de São Paulo”, em desenvolvimento desde 2015, 
com o apoio da PUC-SP, do CNPq e da EFAPE, a quem 
agradecemos a parceria. 

Esta pesquisa é financiada pelo CNPq.
Distribuição gratuita.
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Caros(as) educadores(as), 

Estamos vivenciando as mudanças que a 
pandemia da COVID-19 trouxe para nossas 
vidas e de nossos jovens alunos e alunas. 
Como consequência, percebemos a intensificação 
de dificuldades que já vivíamos como educadores(as), 
relativas ao que chamamos de “vulnerabilidades”.

O que são vulnerabilidades?

São situações, vivências ou condição que se constituem 
como fatores de risco ao desenvolvimento do sujeito.

A Vulnerabilidade como condição envolve aspectos que 
estão relacionados à impossibilidade de se usufruir de 
direitos básicos fundamentais para se ter qualidade de vida e 
exercer suas possibilidades de desenvolver-se socialmente, 
cognitivamente e emocionalmente.

Muitas são as questões a serem discutidas no que se refere 
às situações de vulnerabilidade que emergem na escola, com 
o objetivo de melhorar a qualidade da educação e favorecer 
o desenvolvimento dos(as) alunos(as) em diversos aspectos. 
Nesse sentido, a questão da vulnerabilidade é uma temática 
ainda hoje pouco discutida na formação docente, mesmo 
sendo recorrente e percebida no cotidiano escolar.

Quais vulnerabilidades são percebidas na escola?

Com a participação dos(as) profissionais de educação da 
rede estadual de ensino levantamos quais são os temas 
relacionados à vulnerabilidade que são mais desafiadores 
para a escola. Segundo os(as) educadores(as) eles seriam: 
Ideação suicida, Depressão, Gênero, Automutilação e 
Questões Emocionais.

Em meio a uma sociedade repleta de problemas sociais, 
ambientais, econômicos e políticos, entre outros, a escola 
tem sido chamada a debater sobre esses e outros temas. 
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Alguns deles podem gerar desconforto a profissionais 
ou até mesmo à sociedade, mas não discuti-los equivale 
a privar a comunidade escolar, sobretudo estudantes 
e professores, de refletirem sobre a realidade na qual 
estão inseridos, de modo a ampliar as possibilidades de 

sua compreensão e seu enfrentamento.

As necessidades humanas interferem nos objetivos 
da educação, de maneira que é fundamental que o 
currículo escolar e o planejamento sejam pautados nesses 
apontamentos.

Discutiremos, aqui, alguns temas que requerem mais atenção 
e que necessitam de um olhar atento dos(as) profissionais da 
educação.

Não se exige dos(as) educadores(as) que assumam a 
responsabilidade por lidar com essas questões, mas é 
importante que sejam chamados a colaborar com seu 
enfrentamento, em parceria com outros(as) profissionais e 
atores(as) sociais. Por serem temas que estão relacionados 
à dimensão psicoemocional da pessoa, é imprescindível que 
alunos e alunas sejam encaminhados para um atendimento 
profissional especializado.

1. Ideação Suicida: toda vida importa! 

O tema do suicídio, pouco explorado em vários contextos, 
sobretudo na educação, justamente por não ser discutido 
ou debatido, acaba por reunir uma série de representações 
que geram preconceitos, levando os(as) educadores(as) 
ao entendimento de que falar sobre suicídio pode 
influenciar o comportamento dos(as) estudantes, no 
sentido de considerar essa prática como possibilidade.

Ao contrário do que se pensa, perguntar sobre ideação 
suicida não provoca sentimentos desse tipo, mas pode 
aliviar a angústia e a ansiedade associadas a situações 
vividas por jovens, que geram sofrimento de diversas 
naturezas: relações familiares, relações com colegas, 
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com a aprendizagem, com a situação 
financeira, com os desejos não realizados, dentre outros. 
Mas é preciso falar sobre o assunto de maneira clara e 
direta, passando confiança aos(as) jovens e acolhendo suas 
emoções e dúvidas, mostrando que está disponível para 
refletir sobre seus sentimentos, sem julgar suas ações ou 
pensamentos.

2. Depressão: falando sobre sentimentos

A depressão se caracteriza por tristeza persistente durante 
todo o dia, alteração do apetite e do peso, desânimo ou 
cansaço aparente, aumento e/ou perda do sono, dificuldade 
de concentração, desinteresse generalizado por atividades.1 
Seu desenvolvimento, portanto, advém de múltiplos fatores, 
que podem se apresentar em conjunto ou isoladamente.

A fim de que os(as) professores(as) sejam capazes de 
identificar o quadro depressivo, é essencial manter uma 
comunicação eficiente com os alunos e alunas, para que 
se sintam à vontade ao expressarem as suas dificuldades. 
Muitas vezes, o(a) jovem não demonstra os sintomas de 
depressão de forma evidente, porém, pode se queixar deles 
quando questionado.

Caso as manifestações de tristeza ou de comportamentos 
diferentes dos(as) estudantes persistam, é importante chamar 
os familiares e sugerir uma avaliação com profissionais 
especializados.

3. Gênero: assunto para se dialogar

Conforme mencionamos, os(as) profissionais da rede 
estadual de ensino, entrevistados(as) na pesquisa que ora 
relatamos, colocaram a questão do gênero como uma das 
problemáticas que perpassam suas ações e que, algumas 
vezes, têm dificuldades em encaminhar.
1 SILVA, J. de J. da .; SIQUEIRA, M. da C. C. de . Triggering factors for 
depression in adolescence: an integrative review . Research, Society and 
Development, [S. l.], v. 10, n. 16, p. e432101624295, 2021. 
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O campo de estudos de gênero e da sexualidade 
é constituído por diferentes perspectivas teóricas, 
metodológicas e políticas, que tomam como objetos de 
discussão e análise uma grande variedade de temas e 
experiências. Esse fato é um dos fatores que tornam a 
questão do gênero e da sexualidade pouco compreendida 
pela sociedade de modo geral e por educadores(as) e 
familiares no âmbito mais privativo.

As pessoas que vivem os conflitos ligados ao sexo e de gênero, 
são constituídas por experiências distintas2 e a Associação 
Americana de Psicologia – APA, define a identidade de 
gênero como: “experiência interna e individual de cada 
pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído 
no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo, e outras 
expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar 
e maneirismos.” Trata-se de uma questão complexa e que 
se não encaminhada de modo adequado é fonte de grande 
sofrimento para crianças e jovens. Daí a importância em se 
recorrer a pesquisas e materiais sobre o tema para melhor 
conhecer o assunto e poder abordar na escola, em espaços 
próprios para o diálogo aberto com os(as) estudantes. 

Muitos termos vêm sendo criados ou ampliados para se 
referir à população que assume uma identidade de gênero ou 
orientação sexual não normativas, como a sigla LGBTQIA+ 
que representa o grupo do qual fazem parte lésbicas, gays, 
bissexuais, transgêneros, intersexuais e outras identificações 
que se distanciam da heteronormatividade e cisgeneridade. 
Ou seja, “uma dimensão não depende da outra, não há 
uma norma de orientação sexual em função do gênero das 
pessoas, assim, nem todo homem e mulher é “naturalmente” 
heterossexual”.3

2 SILVA, R. L. Vivências de jovens no processo de constituição da 
orientação sexual. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2022.
3 JESUS, J. G. (2012). Orientações sobre identidade de gênero: conceitos 
e termos (2. Ed.). Disponível em: <https://cutt.ly/wN10xew>. Acesso em: 
6 nov. 2022.
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4. Automutilação: ferimentos escondidos, dores 
reais 

Segundo o Ministério da Saúde4, “comportamentos 
autolesivos podem ser definidos como aqueles 
praticados de forma intencional, isto é, não ocorrem por 
acidente ou de maneira inconsciente e têm a intenção 
de causar algum dano físico ou psicológico.” Trata-se 
de fenômeno complexo e multideterminado, que pode 
envolver “fatores biológicos, ambientais, psicológicos 
e sociais”. Por vezes se manifesta associado à ideação 
suicida e, portanto, precisa ser visto e tratado pelas 
pessoas das relações com esse sujeito como algo 
“grave”, que requer atenção e cuidado imediatos.

É importante, portanto, que na escola os(as) 
profissionais observem o uso de blusas de manga 
comprida em dias quentes, ou excesso de roupa 
quando o clima pede algo mais leve. Ao observar 
a ocorrência de autolesão o(a) profissional deve 
buscar conversar com o(a) adolescente de modo 
receptivo e acolhedor, buscando compreender 
a situação. Mas precisa notificar as instâncias 
superiores da escola para que acionem a família 
de modo a orientá-la a buscar ajuda especializada.

Na dúvida de como agir, recorrer aos manuais de 
orientação do Ministério da Saúde indicados no final 
deste livreto é uma ação que auxiliará na tomada de 
medidas adequadas à situação.

5. Questões emocionais: permissão para sentir

A pandemia do Coronavírus foi fonte de emoções 
negativas para as pessoas em geral e os(as) 
4 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cartilha para prevenção da 
automutilação e do suicídio: orientações para educadores 
e profissionais da saúde. Disponível em: < https://cutt.ly/

rN19T0F>. Acesso em: 6 nov. 2022.
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adolescentes em particular. Segundo os(as) educadores(as), 
as manifestações de tristeza, de apatia e mudanças de humor 
se intensificaram no período de retorno às aulas. Dentre elas, 
destaca-se a ansiedade por parte dos(as) estudantes como 
constante, impedindo que se envolvam com as práticas de 
ensino-aprendizagem. 

A ansiedade é uma manifestação do comportamento 
humano que pode ser benéfica ou não, a depender de 
sua intensidade. É ela que nos impulsiona a realizar 
determinadas ações, por exemplo, mas se em excesso, pode 
nos paralisar. Neste último caso, trata-se de transtorno de 
ansiedade, e é preciso, portanto, buscar identificar quando 
se trata de manifestação mais pontual e passageira, que 

pode ser abordada em conversas e acolhimento emocional, 
ou quando persiste e então é necessária maior atenção e 
mesmo encaminhamento. 

O transtorno de ansiedade é uma doença que envolve o 
corpo e o psiquismo, e seus sintomas aparecem como: 
preocupações, tensões ou medos exagerados (a pessoa 
não consegue relaxar); sensação contínua de que um 
desastre ou algo muito ruim vai acontecer; preocupações 
exageradas com saúde, dinheiro, família ou trabalho; 
medo extremo de algum objeto ou situação em particular; 
medo exagerado de ser humilhado publicamente; falta de 
controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes, que 
se repetem independentemente da vontade; pavor depois 
de uma situação muito difícil.5

O transtorno de ansiedade requer tratamento psicoterápico 
e, algumas vezes, a depender da gravidade, associado à 
medicação e acompanhamento de psiquiatra. 

5 CASTILLO, Ana Regina G. L. et al. Transtornos de ansiedade. 
Brazilian Journal of Psychiatry. 2000, v. 22, suppl 2, p. 20-23. 
Disponível em: <https://cutt.ly/0N12F71>. Acesso em: 6 nov. 2022
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SUGESTÕES DE ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO

Promover um ambiente de acolhimento e escuta

Sugira atividades em que os(as) estudantes destaquem seus 
gostos e ideias para o futuro, por meio de colagens, desenhos, 
escrita de poemas e cordéis, para que seja possível conhecer 
mais sobre eles(as) e as situações que os(as) rodeiam.

A discussão sobre cenas de filmes ou séries poderão ser 
oportunidades ricas para debates, estabelecendo um maior 
contato com a individualidade de cada um(a).

Apresente tópicos como: feminicídio, lesbofobia, transfobia, 
homofobia, machismo, direito das mulheres e outras 
questões sociais relacionadas ao gênero, utilizando, como 
estratégias, rodas de conversa, cine debate, músicas, teatro, 
textos, livros e casos reais que fazem parte do cotidiano 
dos(as) estudantes.

Proponha projetos em que todos(as) possam demonstrar 
suas angústias e preocupações, de forma anônima, 
estabelecendo conexão e confiança. Dessa forma, serão 
acolhidos e valorizados.

Realizar atividades físicas na escola

É importante que a escola promova a prática esportiva; as 
aulas de educação física são altamente recomendáveis. 
Os(as) estudantes que realizam atividades esportivas 
liberam endorfina, o que ajuda a diminuir bastante os 
níveis de ansiedade.

Materiais educativos

Livros ou vídeos, auxiliarão no processo de reflexão e 
ensino das questões de gênero. Os administradores 
podem trabalhar com os(as) professores(as) para 
mostrar conteúdo facilmente encontrado no YouTube, 
implementando atividades de sensibilização.
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Palestras

Para enriquecer ainda mais o debate, considere trazer, para 
as instituições educacionais, pessoas que possam abordar 
o assunto, como especialistas ou pessoas pertencentes às 
minorias, cujas trajetórias sejam marcadas pela vivência de 
discriminações e preconceitos. Incentive os(as) estudantes a 
conversarem sobre os temas e ministrarem oficinas. Integre a 
escola e a comunidade; no debate de questões que envolvem 
a formação dos estudantes, promovendo eventos que sejam 
motivadores dos encontros, convidando-os para palestras 
com os profissionais, por exemplo

É fundamental que pais, responsáveis e professores (as) estejam 
sempre atentos a alguns sinais presentes no comportamento 
dos(as) jovens, de modo a agir preventivamente. Dar atenção 
às questões emocionais é um desafio a ser incorporado e, 
ao levar esses temas para a escola, abre-se um canal para 
a busca de ajuda profissional. Para o acompanhamento e 
tratamento dos transtornos e questões emocionais sugerimos 
os profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 
em suas diferentes modalidades, que são pontos de atenção 
estratégicos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que 
oferecem um conjunto de ações em prol da inclusão e do 
atendimento dos usuários e familiares.
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