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Resumo:

Este artigo foi elaborado com base nas investigações de casos de indisciplina escolar que
aconteceram entre os anos de 2009 a 2011. Para verificar essas ocorrências como possível
fator relativo à evasão escolar e à repetência dos alunos do Ensino Fundamental, chegou-se à
conclusão  que  as  relações  entre  o  meio  social  e  familiar  em  que  o  aluno  está  inserido,
influenciam diretamente no seu comportamento e na falta de vontade de continuar os estudos
A proposta apresentada para reduzir estes casos foram bem aceitas e determinantes para que
houvesse o retorno aos estudos dos sujeitos envolvidos na pesquisa, bem como a diminuição
dos casos de indisciplina e de possível reprovação no ano letivo em curso. 
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INTRODUÇÃO

A iniciativa para desenvolver este trabalho de pesquisa teve como base

os registros de problemas de indisciplina que geraram reprovação e/ou evasão

escolar  entre  2009  e  2011,  registros  estes  obtidos  junto  ao  Serviço  de

Orientação  Educacional  por  meio  de  consulta  aos  livros  de  ocorrência.  A

pretensão deste trabalho foi investigar a relação entre os casos de indisciplina

como  causa  de  abandono  ou  repetência  desses  alunos,  matriculados  no

Ensino Fundamental, do Colégio Estadual PE Henrique Vicenzi. 

Ao realizar-se uma pesquisa prévia, verificou-se que os vários casos de

indisciplina, reprovação e evasão têm, na maioria das vezes como elemento

deflagrador, o próprio meio social em que esse educando está inserido, bem

como problemas familiares com os quais se defronta.
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A  análise  partiu  dos  casos  considerados  mais  graves,  para  a  qual

contou-se com a colaboração dos pedagogos da escola que trataram destes

casos. Também realizou-se entrevistas e consultas pessoais com familiares,

para se ter uma visão clara da relação desta indisciplina com os problemas

sociais, bem como as demais informações necessárias para se tomar medidas

preventivas para a ocorrência em casos futuros. 

Ao  investigar  os  casos  de  indisciplina  escolar  e  verificar  como  fator

resultante na evasão escolar e na repetência, procurou-se estabelecer quais

relações o meio social e familiar em que o aluno está inserido, influencia o seu

comportamento.  A  busca  de  informações  junto  ao  Serviço  de  Orientação

Educacional  do Colégio Estaduais PE Henrique Vicenzi,  principalmente nos

casos  ocorridos  nos  últimos  três  anos  e  com  base  nesses  relatos,  foi

fundamental para a organização deste trabalho, como também para encontrar

soluções que amenizem ocorrências futuras. 

Para tanto, julgou-se fundamental demonstrar-se como estas condições

de  casos  de  indisciplina  registrada  anteriormente,  bem  como  das  medidas

tomadas em relação ao problema enfrentado pela escola, principalmente nos

casos em que a intervenção pedagógica não obteve êxito, o que deu margem à

evasão escolar e à reprovação. Realizou-se também um levantamento mais

preciso em relação à sua conduta, que pode estar sob a influência ou não do

meio/grupo social em que estão inseridos. 

Em  geral,  vê-se  pesquisas  que  acabam  por  relacionar  indisciplina  à

desestruturação familiar, aos problemas com drogas ou álcool, ou ainda ao fato

de  serem  educados  por  terceiros  (avós,  tios,  entre  outros),  não  havendo

participação direta dos seus pais. 

Dessa forma,  este trabalho teve como objetivo  buscar  soluções para

estes casos de indisciplina e evitar que se tornem rotineiros, tornando a equipe

de  orientação  pedagógica  desmoralizada  diante  da  comunidade  escolar  e

familiar. Assim, buscou-se além de ouvir os sujeitos envolvidos na pesquisa, as

soluções adotadas pela escola que obtiveram êxito.

 Primeiramente, priorizou-se alguns pontos essenciais, questionando-se:

como definir indisciplina escolar?  Qual o relato dos professores sobre o tema?

Em  que  situações  pode-se  dizer  que  o  aluno  é  indisciplinado?  Quais  as

reações dos colegas de classe? O que a literatura pedagógica sobre o tema



aborda  sobre  tais  situações?  Como  utilizar  a  educação  em  valores  para

combater a indisciplina? Quais os sentidos do uso dessa educação em valores

para formação de cidadãos éticos e disciplinados?

Esses foram alguns pontos abordados inicialmente, para tentar sanar os

problemas decorrentes e recorrentes em cada situação apontada dentro da

escola. Foi-se percebendo que o fator gerador do problema indisciplina em sala

de aula, que abordamos neste trabalho, ultrapassa os muros da escola e que

está  intimamente  ligado  ao  contexto  social  em  que  esse  aluno,  dito

indisciplinado convive na maior parte de seu dia. 

Um trabalho voltado para a educação de valores morais e éticos em que

essa  clientela  está  exposta,  uma  vez  que  convive  com  um  universo

culturalmente desigual e diferente do que a escola propõe para sua formação,

foram feitas algumas propostas de mudança. 

A escola está regulamentada por meio de regras e valores estabelecidos

no  Regimento  Escolar.  Essas  versam  sobre  disciplina/indisciplina,  que  de

forma repressora ou coercitiva, deve ser acatada por todos. Assim iniciamos a

pesquisa com as seguintes objetivos: 

-  pesquisar  na  escola  os  casos  mais  graves  de  indisciplina,

correlacionando-os com casos de evasão ou repetência.

- entrevistar alunos e membros da equipe pedagógica para conhecer os

problemas  gerados  e  as  possíveis  consequências  na  vida  escolar  desse

educando.

- analisar os dados dos últimos três anos no estabelecimento escolar e

relacionar aos casos de indisciplina e evasão;

-  verificar  a  importância  do  trabalho  desenvolvido  pela  equipe

pedagógica, bem como os métodos de ação que podem ser utilizados em cada

caso;

- realizar treinamento conjunto com os pedagogos sobre uso do material;

-  realizar  a  intervenção  didática  junto  à  equipe  de  ensino  do

estabelecimento pesquisado;

- produzir, por fim, um artigo científico relatando a experiência.

A pesquisa teve início com leitura de obras que versam sobre o tema

‘indisciplina  na  escola’  e  os  casos  em  que  os  alunos  transgridem  regras,

regimentos e regulamentos. 



Estudiosos  em  educação  demonstram  que  cada  vez  mais  deve-se

adotar uma concepção de escola como lugar onde não apenas se ensinam

conhecimentos e se transmitem conteúdos, mas também onde se aprende a

viver com os outros e a respeitá-los (SERRANO, 2002).  

Complementando essa idéia, Vinha (2009) afirma que é na escola que

os alunos podem discutir seus problemas e compreender a necessidade das

regras como algo que organiza as relações e auxilia a convivência; assim, a

educação  baseada  na  construção  de  valores  pode  suscitar  a  sensibilidade

ética, mais do que transmitir apenas normas e princípios de conduta. 

Esses valores podem ser vários, tais como os que focam respeito, paz,

justiça, solidariedade, cooperação os quais são importantes para a vida em

sociedade. Esses valores, segundo Abramovay (2003), conferem à educação

um sentido mais amplo ao incorporarem complexas relações, crenças, valores,

sociabilidades e motivações existentes no mundo social ao campo pedagógico

(conteúdos, currículos, metodologias, didáticas e avaliações), indicando assim,

a possibilidade no estabelecimento de novas relações sociais e produção de

novos saberes (ZECCHI, 2008).

Nessa perspectiva, a educação baseada na construção de valores, deve

acontecer  com  base  no  diálogo,  na  participação  democrática,  no  respeito

mútuo  e  em  procedimentos  e  estratégias  que  resultem  na  construção  de

indivíduos autônomos. Além disso, valores, regras e princípios que norteiam o

viver em uma sociedade justa e harmoniosa, devem ser explicitados, discutidos

e reconstruídos, e não simplesmente transmitidos (MENIN, 2002).

Como construir uma educação baseada em valores disciplinadores para

alunos que convivem em locais em que há outros tipos de valores?  Onde não

se exerce o poder familiar e nem a autoridade paterna/materna está presente?

Que  ação  ou  método  o  professor  ou  pedagogo  pode  utilizar  com  o  aluno

“indisciplinado”? Como avaliar se há, ou não, indisciplina na sala de aula? 

Os problemas de indisciplina se traduzem em diferentes modos, como

por exemplo, por meio de condutas de rejeição à aprendizagem, falta às aulas,

ou não realizar as tarefas solicitadas. Outra forma é o desrespeito às normas

elementares  de  conduta  sem  que  exista  necessariamente  a  intenção  de

molestar, ou ainda as condutas disruptivas, como aquele aluno que fica em pé

frequentemente,  interrompe  o  professor,  tenta  chamar  a  atenção.  Essas



condutas são incômodas e desagradáveis, tanto para o professor, quanto para

os demais alunos. Em casos extremos, aparecem como condutas agressivas

(PARRAT-DAYAN, 2008).

E  os  pais?  Qual  responsabilidade  é-lhes  atribuída  e  cobrada  nesta

situação? Podemos colocar  duas  opiniões  de  estudiosos  da  educação  que

realçam essa responsabilidade:  Piaget (1994) expõe que os pais têm muita

responsabilidade  sobre  as  dificuldades  e/ou  problemas  apresentados  pelos

filhos e que, em investigações ou tratamentos, é quase sempre sintomático, em

crianças ou adultos em situações problemáticas, a presença de lembranças

familiares negativas.

[...]  é impossível  fazer a psicanálise de um adolescente ou de um
adulto sem que no decorrer da anamnese espontânea, sempre tão
cheia  de interesse,  à  qual  se entrega o indivíduo,  as recordações
mais nítidas relativas às faltas pedagógicas dos pais não reapareçam
em grande número (PIAGET, 1994, p. 152).

O que está se querendo demonstrar aqui é que não se está impondo a

educação  das  crianças  única  e  exclusivamente  aos  pais,  mas  que  a

participação deles é determinante na formação de valores no indivíduo.

Aquino (1996) também questiona sobre a responsabilidade dos pais e da

escola, sugerindo que hoje há uma confusão de papéis quando a escola estaria

se colocando como instituição que deve  moralizar  seus clientes (no caso, os

alunos), através da “normatização atitudinal” (AQUINO, 1996 – grifos do autor).

Também é obvio  que não há possibilidade de a escola assumir  a
tarefa de estruturação psíquica prévia ao trabalho pedagógico; ela é
de  responsabilidade  do  âmbito  familiar,  primordialmente  (AQUINO,
1996, p. 46).

O que a indisciplina, deste ponto de vista, estaria revelando então? Que

se trata, supostamente, de um sintoma de relações familiares desagregadas,

incapazes  de  realizar  a  contento  sua  parcela  no  trabalho  educacional  das



crianças e adolescentes. Um esfacelamento do papel clássico da instituição

família (AQUINO, 1996).

Baseando-se  nesta  fundamentação,  este  trabalho  teve  como  intuito

organizar um material calcado na opinião e nas experiências de educadores e

pesquisadores,  propondo  ações  para  melhorar  a  relação  professor  versus

aluno na escola, e consequentemente,  superar  os casos de indisciplina em

outras situações.  

De acordo com Parrat-Dayan (2008), pesquisadora dos Arquivos Jean

Piaget da Universidade de Genebra, na Suíça, a origem da indisciplina está

numa crise que se abateu sobre escolas do mundo todo: o choque entre um

modelo  educativo  ultrapassado  e  um  público  que  está  passando  por

transformações  profundas. Segundo  ela,  em  seu  livro “Como  enfrentar  a

indisciplina  na  escola”,  três  pesquisadores,  Petinarakis,  Gentili  e  Sénore,

interrogaram, em 1997, um grupo de professores, dos quais 90% afirmaram

que a indisciplina é um problema real, tanto dentro da sala de aula como na

escola. 

Para  muitos  destes  professores,  a  disciplina  é  instrumental,  é  uma

técnica de gestão de grupos e não deve ser prescritiva nem descritiva. Alguns

defendem que a disciplina é um instrumento de iniciação ao senso moral  e

representa um meio de educar o aluno; para os demais e uma maneira de

reconhecer o outro. Esse último ponto refere-se à necessidade de trabalhar a

heterogeneidade do grupo de alunos (PARRAT-DAYAN, 2008)

Neste  levantamento  os  professores  demonstram claramente  que  são

eles que devem ajudar os alunos a interiorizar progressivamente as regras que

os farão adquirir o sentido da responsabilidade. Para eles, a disciplina não é

sinônimo de poder,  e sim, um instrumento para sucesso do aluno. Além do

mais, a disciplina apresenta-se como uma maneira de ser e de se comportar

que  permite  ao  aluno  alcançar  seu  desenvolvimento  pleno,  tomando

consciência da existência do outro, e que ajuda, ao mesmo tempo, a respeitar

as regras como um requisito útil para a ação. 

Para  esses  professores,  um  aluno  indisciplinado  é  aquele  que  é

provocador (80%), aquele que rejeita as regras (60%), aquele que pode ser

insolente  ou  bagunceiro  (70%)  ou,  ainda,  aquele  que  realiza  atos  de



vandalismo,  estragando,  por  exemplo,  o  material  escolar  (50%)  (PARRAT-

DAYAN, 2008).

A associação de indisciplina com agressividade e violência faz com
que o problema fique fora do alcance da própria ação pedagógica do
professor.  Porém, problemas de ordem pedagógica  têm uma forte
influência na emergência de fenômenos de indisciplina, e analisá-los
pode ser de especial ajuda para o professor (IDEM, p. 18)

A pesquisa demonstrada acima foi realizada em escolas europeias, cuja

realidade é muito diferente da brasileira, pois não possuem problemas de baixo

nível social em sua população, e quando existem, são raros. Na Europa não se

enfrentam  problemas  de  aglomeração  de  moradias  com  número  alto  de

habitantes residindo em habitações de vinte ou trinta metros quadrados, como

se  observa  no  Brasil,  e  mais  especificamente  no  município  em  que  este

trabalho  foi  realizado.  Ainda  assim,  pode-se  perceber  pelos  relatos  que  a

indisciplina  escolar  é  universal  e  cada caso pode e  deve  ser  analisado de

diversas maneiras.

À medida que esses relatos foram observados, outros questionamentos

surgiram: a indisciplina escolar de hoje está maior do que em outros tempos ou

foram as mudanças dos valores morais e sociais que acarretaram este tipo de

prejuízo?   O que o professor pode fazer para manter a disciplina em sala de

aula? Qual é a tarefa do professor como mediador destes atos na sala de aula?

Um outro educador ressalta:

Este contexto suscita a necessidade de refletirmos sobre as causas e
possíveis  soluções  para  essa  problemática  escolar.  Assim,
analisando a violência e indisciplina na escola, podemos afirmar que
estas  se  constituem  um fenômeno  multideterminado:  é  reflexo  da
violência  social,  das  mudanças  sócio-econômicas  ocorridas  na
sociedade  e  no  sistema  de  ensino,  da  educação  familiar:  mas  é
também gerada e potencializada no interior  das escolas,  e,  nesse
caso,  podemos  apontar  a  violência  simbólica  praticada  pela
instituição,  o  estabelecimento  de  regras  e  normas  injustas  e  as
condutas  docentes  inadequadas  como  fatores  influenciadores  da
dinâmica escolar (ZECCHI, 2008, p.2)



Muitos podem dizer que o ensinar bem e fazer o aluno aprender bem

relaciona-se com o nível disciplinar que o professor mantém em suas aulas,

fazendo-se  valer  das  normas  que  a  escola  impõe  e  dos  dispositivos  do

Regimento Escolar o apoiam em sala de aula. Mas isso somente será possível

se o professor apresentar uma sequência de ações que lhe permita obter esse

controle. Isso será feito mediante as atividades propostas aos alunos e na sua

execução passo a passo, sem que haja intervenção do serviço pedagógico ou

da direção do estabelecimento.  Mesmo não sendo a solução ideal  para os

casos  de  indisciplina,  esta  intervenção  tende  a  mostrar  um  caminho  mais

seguro a ser trilhado por ambos, professor e aluno, a fim de que os alunos

passem a se interessar pelas aulas, desde que o professor as torne atraentes e

instigantes.

Mas, mesmo com aulas produtivas, ainda haverá aqueles alunos que

provocam distúrbios nas salas de aula. Como então agir nestes casos?  Tomar

medidas drásticas ou punitivas pode causar a evasão escolar ou o desestímulo

ao estudo com consequente reprovação e possível disparidade na idade/série

do educando.  Em vista do exposto, acredita-se que este assunto tem grande

importância  para  a  prática  diária  dos professores,  pedagogos e  direção do

estabelecimento escolar, uma vez que se configura como meio de auxílio nas

diversas situações que ocorrem no dia a dia da nossa escola pública. A partir

destes  questionamentos e  dúvidas geradas pelo  estudo,  foi  desenvolvido  e

aplicado  na  escola  o  projeto  elaborado,  cujo  relato  será  feito,  com  seus

resultados e conclusões.

DESENVOLVIMENTO

Em  fevereiro  do  corrente  ano,  o  primeiro  passo  para  este  trabalho

constituiu-se na feitura de um painel ou quadro demonstrativo dos casos de

indisciplina  e  evasão  escolar  ocorridos  entre  2009  a  2011  no  Ensino

Fundamental, objeto de nosso estudo, mas sem deixar de correlacionar com o

ano letivo de 2012, que havia sido recém concluído. O quadro foi o seguinte:



2009 5ªM 6ªM 7ªM 8ªM 5ªT 6ªT 7ªT 8ªT   

REPR.FALTA 3 1 1 0 4 1 1 1

REPROVADO 0 2 1 2 1 3 3 0

DESISTENTES 1 1 0 1 1 1 2 4

TOTAL ALUNOS 69 66 52 59 78 69 67 56

2010 5ªM 6ªM 7ªM 8ªM 5ªT 6ªT 7ªT 8ªT

REPR.FALTA 0 2 2 1 3 3 2 0

REPROVADO 6 6 0 0 3 5 5 2

DESISTENTES 0 1 0 2 4 6 4 5

TOTAL ALUNOS 65 65 67 55 70 71 56 58

2011 5ªM 6ªM 7ªM 8ªM 5ªT 6ªT 7ªT 8ªT

REPR.FALTA 0 2 2 1 0 3 3 0

REPROVADO 7 3 4 2 14 3 3 1

DESISTENTES 1 0 0 2 5 2 1 1

TOTAL ALUNOS 67 76 62 70 91 71 68 33

Com base nestes números, chegou-se a alguns percentuais que não são

muito elevados e não estão muito longe da realidade educacional brasileira,

mas  que  poderiam  ser  corrigidos  em  nosso  estabelecimento  de  ensino.

Perceba-se que os índices aumentaram de 2009 para os anos seguintes e

causaram  preocupação  para  a  Direção,  Equipe  Pedagógica  e  ao  Núcleo

Regional de Educação, o qual trabalha com índices anuais para avaliar-se os

níveis de educação regional.  

Em 2009 foram 2,4% de reprovações e 4,5% de casos de abandono, em

2010 os números subiram para 5,3% em reprovações e 6,9% em casos de

evasão,  índices  que  quase  se  repetiram  em  2011,  perfazendo  6,9%  de

reprovações e 4,3% em desistentes.

De posse destes números, buscou-se os índices de 2012 para comparar

se  os  números  mantiveram-se  altos,  ou  seja,  6% para  evasão  e  aumento

enorme de 14,8 % para reprovações.



Foi-se em busca dos alunos evadidos, percorrendo bairros e localidades

do interior do município, visando conhecer a realidade destes, as causas do

abandono da escola e possível  retorno. Dos 17 (dezessete)  alunos com os

quais se obteve contato, houve a seguinte situação: 4 (quatro) casos eram do

sexo feminino, que engravidaram e contraíram matrimônio e não pretendiam

retomar  imediatamente  seus  estudos,  mas  que  poderiam  fazê-lo

oportunamente em outra modalidade de ensino. Nos outros 13 (treze) casos

havia 4 (quatro) meninas e 7 (sete) meninos que estavam em situação regular,

matriculados ou no Ensino Regular ou no Ensino Supletivo. Em 2 (dois) casos

apenas houve abandono irrestrito dos entrevistados, pois já são maiores de

idade  e  estão  no  mercado  de  trabalho,  e  momento  não  tinham  nenhuma

intenção de voltar aos estudos. 

Ao  concluir  a  primeira  parte  da  pesquisa,  iniciou-se,  portanto,  em

fevereiro  deste  ano,  a  seleção  de  alunos  para  aplicação  do  projeto  de

pesquisa. Com auxílio da Equipe Pedagógica e já com dados obtidos junto à

Secretaria da escola, separou-se os alunos do Ensino Fundamental, períodos

manhã  e  tarde,  que  haviam  reprovado  em  2012  e  que  tinham  diversas

passagens  no  setor  pedagógico,  por  baixo  rendimento  e  consequente

“indisciplina em sala de aula”.  

De posse do relatório das pedagogas, quatro ao todo, duas em cada

período, iniciaram-se as entrevistas com os menores, sempre acompanhadas

de uma das pedagogas do colégio, indagando-os para se obter informações

necessárias sobre o que os levava a ter comportamentos não condizentes com

o que estabelecem as normas da escola. O roteiro da pesquisa foi previamente

autorizado  pelos  pais  dos  alunos  envolvidos  para  que  participassem  da

aplicação do trabalho.  Com uma lista de aproximadamente 25 (vinte e cinco)

entrevistados,  selecionou-se  12  (doze)  alunos  para  se  aplicar  o  projeto.

Totalizaram 6 (seis) de cada período, sendo todos meninos, com defasagem

idade-série  e  com  problemas  disciplinares  acentuados,  como  agressões  a

colegas,  desrespeito  aos  professores  na  sala,  não  realização  de  tarefas  e

atividades, faltas frequentes e brigas no entorno da escola.  

Dos  selecionados  para  esta  sondagem,  apenas  dois  sujeitos  não

possuíam problemas na estrutura familiar, ou seja, viviam com o pai e mãe. Os

demais conviviam num ambiente social de baixa renda, dependentes de algum



tipo de bolsa-auxílio  e sem a presença do pai  ou da mãe, ou de ambos e

dependentes de avós ou tios/tias. 

O garoto M., de 14 anos, que estuda pela manhã, fez o seguinte relato: 

“Eu não gosto muito de estudar porque moro só com o pai e ele disse

quando eu tiver 15 anos ele vai me “botar” no serviço, então não preciso saber

muita coisa”.

Outro  menino,  do  período  da  tarde,  J.,  13  anos,  que  já  ajuda  nos

trabalhos de casa e mora só com a mãe, relatou:

“Não obedeço às professoras às vezes, porque falam de um jeito que

nem minha mãe fala. Eu tenho que cuidar de meus dois irmãos menores de

manhã, já que minha mãe trabalha fora e não tenho tempo de fazer os temas e

elas me xingam e eu não gosto.”

Pode-se ver aqui dois casos típicos de desestrutura familiar que causam

a falta de estímulo desses sujeitos. O primeiro não possui muita perspectiva

quanto à escola, pois o pai não exige e até o desestimula, e o segundo, as

professoras por desconhecer a realidade do aluno, exige dele algo que não

pode cumprir.  Os demais apresentam algo semelhante, em menor ou maior

grau que não cabe relatar aqui, por questões éticas.

Evidentemente as pedagogas também eram conhecedoras dos casos e

sabem que às vezes os alunos exageram em utilizar algum tipo de subterfúgio

para  não  realizar  suas  atividades,  porém  alguns  casos  merecem  especial

atenção.  Assim  iniciaram-se  as  reuniões  semanais  com  os  sujeitos  da

pesquisa, perfazendo um total de 64 (sessenta e quatro) horas de atividades

diversas que serão descritas a seguir. 

A BUSCA POR UMA MELHOR AUTO-ESTIMA DO GRUPO

Para a apresentação do trabalho, abordou-se temas como ter um bom

convívio na escola, as regras de bem viver, a sinceridade, a verdade, ou seja,

temas que tratam de valores morais, como descrito no projeto e partindo disso,

os  meninos  produziram  pequenos  textos.  Aplicou-se  ainda  atividades

pedagógicas de cunho educativo sobre os temas.



E assim se seguiram os encontros semanais com alguns vídeos com os

títulos: “A honestidade”, “Não mentir”, “Ser Responsável”, sendo que após a

exibição, eles elaboraram cartazes com recortes de revistas e jornais sobre os

temas e mais tarde produziram desenhos em cartolinas para futura exposição

no mural  da escola.  Na sequência,  houve a exibição dos filmes citados no

caderno temático, a saber: “O Sorriso de Monalisa”, “Sociedade dos Poetas

Mortos”, “Gênio Indomável”.

Por  tratarem  temas  de  valores  e  de  reflexão,  alguns  professores  e

pedagogos foram convidados a participarem depois da exibição dos filmes de

um breve debate com esses sujeitos. Estes fizeram sínteses sobre os filmes

assistidos,  que  serviram  como  avaliação  para  a  disciplina  de  Língua

Portuguesa. 

Outras atividades propostas de trabalho sobre valores foram realizados

por  meio  de  leituras  envolvendo  temas  como  “Uma  nova  postura”  e

“Honestidade não tem preço”. Essas pequenas parábolas motivam na busca

por uma melhor qualidade de vida, como a fábula “A cigarra e a formiga” lida

em texto e apresentada em desenho animado, motivando para o trabalho, para

a prática cotidiana nos pequenos afazeres que os professores solicitam, e que

é condição necessária para se obter boas notas para ser aprovado.   

Depois de encerrados todos os trabalhos relacionados à implementação,

ocorridos em julho deste ano, foi organizado um painel com textos produzidos,

cartazes, desenhos e fotografias desses alunos. Houve a participação dos pais

e  de  professores,  quando  se  fez  a  explanação  dos  objetivos  alcançados

destacando-se  o  aumento  no  índice  de  aprovação  e  melhora  do

comportamento disciplinar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao iniciar este trabalho, sabia-se muito claramente das dificuldades que

seriam encontradas devido ao nível de tensão que se gera quando se trata de

um  tema  delicado  como  esse.  Assim,  ao  propor-se  enquanto  educador,

entregar-se  a  um  novo  desafio,  ao  longo  deste  ano  dedicando-se  a  este

projeto, inferiu-se que o mesmo trouxe aprendizagem e crescimento intelectual.



O fato desta abordagem dar-se junto a um grupo de adolescentes, que, pelo

desregramento  familiar,  dão  vazão  às  suas  angústias  e  mágoas  contra  os

professores, foi absolutamente motivador. Muitos professores ficam de ‘mãos

amarradas’, pela falta de estrutura tanto material, quanto psicológica, uma vez

que o sistema escolar não lhes oferece nenhum tipo de ajuda.

  Com  a  implantação  do  projeto,  viu-se  que  é  possível  haver  uma

reversão nesse quadro, ao possibilitar que os professores possam ter maior

capacidade para lidar com a indisciplina na sala de aula e minimizar a tensão

entre professores e alunos originado pela indisciplina o que gera insatisfação,

reprovação e evasão.

Surpreendentemente,  dos  12  (doze)  casos  tratados  diretamente  em

cinco  meses  de  aplicação  do  projeto,  apenas  um  aluno  não  concluiu,  por

solicitar transferência de escola. Os outros 11 (onze) casos estão na escola,

rendendo,  melhorando em notas  e conceitos.  Todos obtiveram aumento  no

interesse pelas disciplinas e em casa também. O relato de uma das pedagogas

envolvidas,  disse  que  a  mãe de  um dos  meninos  esteve  recentemente  na

escola e queria falar com o “psicólogo Jorge” que “havia feito seu filho mudar

muito, que estava mais educado e mais participativo nos afazeres de casa e da

escola,  pois  participou  de  um projeto  que  o  ensinou  a  querer  ser  alguém

importante na vida”.

Assim cremos que  o  investir  em práticas  disciplinares  pautadas  pelo

respeito e responsabilidade de todos no cotidiano escolar,  pode ao poucos,

proporcionar mudanças no comportamento e na aquisição de alguns valores

que foram com o tempo, deixados de lado.

Verificando os resultados do Conselho de Classe do terceiro bimestre,

apenas um aluno talvez tenha problemas com aprovação, os outros 10 estão

com média e tranquilamente serão aprovados.  Isto nos proporciona a grata

satisfação com o trabalho desenvolvido.
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