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Resumo  

Este artigo tem como objetivo propor uma nova ferramenta metodológica direcionada à grande 
problemática vivida no ambiente escolar na contemporaneidade, a indisciplina. Observa-se que há 
grande discussão no meio docente dentro deste contexto, porém com poucos resultados satisfatórios. É 
preciso refletir quanto às causas que potencializam a indisciplina escolar. É necessário um olhar holístico 
sobre todas as vertentes que compreendem o processo educacional, entender que a educação sempre será 
um processo inacabado, que é imprescindível um trabalho contínuo, uma vez que o cenário vivido nas 
escolas brasileiras é desafiador, porquanto notória é a falta de acompanhamento dos responsáveis legais 
junto aos alunos, passando a escola portanto, a ser a única responsável por qualificar a pessoa para o 
trabalho bem como assegurar seu pleno desenvolvimento e preparação para o exercício da cidadania. 
Partindo dessa premissa a escola deve oferecer aos discentes um ambiente que produza o censo da 
ordem, das regras e sobretudo do respeito, permitindo dessa forma, a mudança comportamental dos 
alunos tidos como indisciplinados. O projeto Escola Segura e Cidadã - PESC estabelece-se como uma 
nova ferramenta metodológica que pode mitigar essa que é considerada umas das maiores problemática 
das escolas brasileiras, pois trazendo como objeto central a meritocracia, permite que a gestão escolar 
desenvolva ações no sentido de resgatar a autoestima e consequente mudança comportamental.  

Palavras-chave:   Projeto disciplinar, respeito, mudança comportamental.  

  
Abstract   

This article aims to propose a new methodological tool directed to the great problem experienced in the 
contemporary school environment, indiscipline. It is observed that there is great discussion in the 
teaching environment within this context, but with few satisfactory results. It is necessary to reflect on 
the causes that potentiate school indiscipline. It is necessary to have a holistic look on all aspects that 
comprise the educational process, to understand that education will always be an unfinished process, 
which is essential for continuous work, since the scenario experienced in Brazilian schools is 
challenging, because the lack of accompanying the legal guardians to the students, making the school 
the sole responsible for qualifying the person for the job as well as ensuring their full development and 
preparation for the exercise of citizenship. Based on this premise, the school should offer students an 
environment that produces a census of order, rules and, above all, respect, thus allowing the behavioral 
change of students considered as undisciplined. The Safe School and Citizen Project - CFSP establishes 
itself as a new methodological tool that can mitigate this one that is considered one of the biggest 
problems of Brazilian schools, because bringing meritocracy as its central object allows the school 
management to develop actions to rescue self-esteem and consequent behavioral change.  

Keywords: Disciplinary project, respect, behavioral change.  
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Introdução  

  

O presente artigo objetiva apresentar uma nova ferramenta metodológica como 

instrumento disciplinar na educação básica, para tanto apresenta um breve histórico da 

educação, a realidade contemporânea vivenciada nas escolas brasileiras, os desafios diários dos 

docentes e o papel estratégico da gestão escolar enquanto peça determinante na proposição de 

práticas inovadoras que possam mitigar a indisciplina escolar. Ademais, buscamos identificar a 

partir de vasto arcabouço bibliográfico as reais causas que manifestam o comportamento 

indesejado em alunos de diversos perfis.  

O Art. 205 da Constituição Federal assegura a educação como direito certo e garantido, 

que visa além de qualificar a pessoa para o trabalho, também seu pleno desenvolvimento e 

preparação para o exercício da cidadania, devendo esse direito ser cumprido pelo Estado e pela 

família, o que é alentado pela redação do Art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional com texto similar, corroborando assim, o dever da família quanto ao cumprimento 

deste direito  

No entanto, o cenário vivido nas escolas brasileiras é desafiador, uma vez que notória é 

a falta de acompanhamento dos responsáveis legais junto aos alunos, ocasionados, seja pelos 

desarranjos sociais ou ainda representado pelo capitalismo, que impõe às famílias jornadas 

laborais extensas, provocando constante ausência no seio familiar daqueles que também tinham 

o dever de educar. Essa ausência pode trazer como consequência a falta de modulação dos filhos 

quanto a condição de receberem, durante a infância, um “não” dos pais, podendo, por 
conseguinte, transformassem em adolescentes sem regras, sem respeito e intolerantes. Esse é, 

infelizmente, o perfil da grande massa que compõe a clientela escolar atualmente, tornando o 

processo educacional mais complexo que possamos imaginar.  

Portanto, transformar essa realidade passa a ser responsabilidade única e exclusiva da 

escola, ficando o peso de tal responsabilidade a cargo apenas dos professores, pois  em 

ambientes onde não há regras, limites ou hierarquia o caos se instala num quadro tido como 

indisciplina, sendo esse o primeiro passo para a violência observada em diversas escolas 

brasileiras, “Garcia (1999) assinala que a indisciplina escolar apresenta atualmente, expressão 
diferente, é mais complexa e criativa, e parece aos professores mais difícil de equacionar e 

resolver de um modo efetivo”.   

Há, portanto, uma real necessidade de pais e escola comporem juntos, no sentido de 

nortear a formação cidadã dos discentes.  
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As regras devem partir dos educadores, respectivamente, pais ou professores 
e estas precisam ser aderidas pelas crianças e não devem ser interpretadas 
apenas por seu lado negativo, mas também no seu sentido positivo, uma vez 
que o limite situa o indivíduo em seu espaço social (LA TAILLE, 1994, p.9)  
  

Para Silva (2003), “todas as vezes que um aluno desrespeita as regras de uma instituição 

é considerado indisciplinado, e a violência para ele é considerada também uma forma de 

indisciplina, a mais preocupante atualmente”.  
No Brasil, diversas escolas em diferentes regiões contemplam essa realidade, e por 

considerarmos a temática de extrema relevância para o alcance de resultados satisfatórios 

quanto ao rendimento escolar, este artigo dará enfoque à Escola Estadual de Tempo Integral 

Maria do Céu Vaz D’Oliveira, pertencente a Rede Pública de Ensino do Estado do Amazonas, 

que também se depara com um quadro disciplinar comprometido, sendo proposto implantar 

como instrumento disciplinar o Projeto  Escola Segura e Cidadã-PESC2, cujo escopo  permiti 

que a gestão escolar desenvolva ações no sentido de resgatar a autoestima e consequente 

mudança comportamental dos discentes, porquanto traz como objeto central a meritocracia,  

caracterizando-se, dessa forma como instrumento efetivo na consolidação da educação 

enquanto processo inacabado.  

  
Educação: um breve histórico  
  

Ao longo de sua história, a educação apresentou várias vertentes. Na era medieval e sob 

influência da igreja, por exemplo, a educação era privilégio de poucos, apenas os filhos dos 

nobres estudavam, o que resultava em número expressivo de analfabetos. Porém, no final do 

século IX, fundaram-se escolas junto às catedrais e logo em seguida surgiram as primeiras 

universidades, todas, no entanto, ainda sob forte influência da igreja (LUZURIAGA, 2001, 

p.26).  

Com a chegada da idade moderna, a revolução comercial propiciou a desenvolvimento 

de um novo grupo social, a burguesia, que se auto afirmou através do movimento humanista, 

sendo este responsável pela reforma do ensino nas universidades, que em contraposição aos 

ideais teológicos, introduziu disciplinas como história e filosofia. Com o crescimento da 

burguesia surgiu a reforma protestante protagonizada pelo monge agostiniano Martinho Lutero, 

cuja principal consequência foi a transferência da escola para o poder do Estado nos países 

protestantes.   

 
2 Projeto Escola Segura e Cidadã – PESC, Projeto proposto pelo Núcleo de Ensino da Polícia Militar do Estado do 
Amazonas no ano de 2018, que representa o exercício de uma política em regime de cooperação com a Secretaria 
Estadual e Municipal de Educação e que estabelece uma nova cultura de Gestão no interior das escolas, já que 
seus princípios baseiam-se na meritocracia.  
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Segundo Lorenzo Luzuriaga (2001), tido como excelência em educação, a educação 

pública teve origem nesta época, pois o movimento estimulava uma educação universal e 

gratuita para quem não poderia custeá-la, no entanto, para Gadotti (1996), “a escola pública 

defendida por Lutero não era laica, mas sim religiosa e também não perdera o seu caráter 

elitista”. Dentro desse mesmo contexto, ainda Gadotti (1996), afirma que “a educação pública 

se destinava em primeiro lugar às classes superiores burguesas e secundariamente às classes 

populares, as quais deveriam ser ensinados apenas os elementos imprescindíveis, entre os quais 

a doutrina cristã reformada”.   
Até meados do século XX percebemos a existência de duas vertentes, o positivismo que 

buscava concretizar o modelo burguês de educação e o movimento popular e socialista que 

propunha uma educação igual para todos.  

Diante desse contexto, entende-se que a educação é um processo complexo e inacabado, 

que ao longo de sua história se  transformou em palco de inúmeras discussões, sejam sociais, 

políticas ou religiosas, permitindo a criação de inúmeras correntes filosóficas e pedagógicas, 

defendidas de forma contundente por seus teóricos, mas que ao ser analisada profundamente, 

nota-se nitidamente que as mudanças ocorridas não foram significativas, pelo menos não para 

aqueles que de fato entendem a educação como processo elementar e específico para formação 

social e cidadã do indivíduo, os professores.  

Visando estabelecer parâmetros unificados e nortear os rumos da educação brasileira, a 

Constituição Federal de 1988 define em seu Art. 205 a educação como um direito certo e 

garantido trazendo em sua redação: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”.   

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional por sua vez, reforça a CF quando 

estabelece em seu Art. 2º a finalidade da educação com a redação “A educação, dever da família 

e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho.  

  
A realidade contemporânea da educação nas escolas brasileiras -  angústia e desafios dos 

docentes   

  
Nos últimos anos conceitos como cidadania, respeito, ética, entre outros, parecem ter 

perdido seu significado na sociedade, essa realidade se manifesta de maneira evidente no 

Avanços & Olhares  |  Nº4  |  Barra do Garças-MT 184



comportamento individual dos alunos na maioria das escolas brasileiras, onde o desrespeito, 

seja entre os próprios educandos ou destes para com os professores parece ter se tornado 

habitual. A angústia vivida em sala de aula pela maioria dos professores tem trazido um grande 

descontentamento àqueles que dedicaram sua vida ao ensino.  

Compreende-se que esse descontentamento ocorra não só pela grande desvalorização 

sofrida por esses profissionais, mas principalmente pelo aturdimento que passam diariamente 

em sala de aula, considerando o perfil atual da grande massa que compõem o corpo discente, 

cujo comportamento é notadamente inadequado quanto àquele ambiente que parece ter perdido 

seu valor, expresso por conversas paralelas constantes, falta de respeito com os colegas e 

professores, brincadeiras inapropriadas, intolerância, violência, entre outros.   

Grande é a preocupação no meio docente face aos contínuos casos de violência, seja 

física, verbal ou mesmo contra o patrimônio da escola, ocasionada por alunos que não respeitam 

nenhum tipo de regra ou norma: 

 
A indisciplina leva à violência e surge quando ocorre o não cumprimento das 
regras impostas e normas sociais estabelecida. Refletir sobre suas causas, 
consequências e caminhar para a mudança envolve a participação dos diversos  
segmentos: pais, alunos, professores, equipe pedagógica, funcionários e 
comunidade. Precisamos ter clareza da parcela de responsabilidades de todos, 
o professor não pode ser o único culpado nesse processo; envolvendo todos 
na discussão e no enfrentamento do problema, podemos evitar a transferência 
de responsabilidades (RAMPAZZO, STEINLE, 2009. p.32).  

  
Os resultados apresentados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico - OCDE em pesquisa realizada com dados do ano de 2013 corroboram essa 

preocupação vivida pelos docentes brasileiros, quando apontaram o Brasil no ranking de 

violência contra professores. A pesquisa ouviu mais de 100 mil professores e gestores de alunos 

entre 11 e 16 anos e revelou que 12,5% dos professores brasileiros relataram ser vítimas de 

agressões verbais ou de intimidação de alunos ao menos uma vez por semana.   

Outra pesquisa, desta vez realizada pela Varkey Foundation e exibida pela “Global 
Teacher Status Index” no ano de 2013 expôs como resultado que poucas pessoas vêem o ensino 

como um trabalho de alto status e o respeito pelos professores é tido por poucos alunos. Dados 

mais recentes também corroboram essa realidade, como o relatório “Politicas eficientes para 
Professores” divulgado em 2018 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que apresentou em 10 anos, queda de 7,5 para 2,4% quanto aos jovens 

brasileiros de 15 anos que querem se tornar professores.  
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 Assim, destacamos que a falta de interesse pela área de educação, tanto pelos jovens 

que buscam um lugar no mercado de trabalho ou por aqueles que já estão inseridos neste, é cada 

vez maior.   

  
Educação e a indisciplina na escola  

  
Frente aos grandes desafios que profissionais da educação passam diariamente em sala 

de aula, a relação professor-aluno que anteriormente se caracterizava por afeto, admiração e 

respeito, passou a apresentar por parte dos professores, nos últimos anos, um novo caráter, o 

medo, face a uma realidade que ora se observa na maioria das escolas brasileiras, a violência 

que permeia o ambiente escolar.   

Em um espaço reservado àqueles profissionais que deveriam estar consolidando a 

formação do indivíduo enquanto cidadão, o que se observa são professores acuados, cansados, 

sobrecarregados pela intensa e enfadonha tarefa típica da profissão e que demonstram muitas 

vezes não ter mais esperança de mudança no processo educativo. Isso ocorre, seja em função 

de um sistema arcaico, estabelecido pela falta de políticas públicas adequadas, seja pelo 

comportamento inadequado dos alunos que sabem que ainda que pratiquem atos indisciplinares 

ou até mesmo violentos, sua proteção está garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), ou pelo próprio sistema educacional, que o máximo que faz é, em último caso, transferi-

lo para outra escola,  ocorrendo consequentemente, apenas a transferência de situação ora não 

resolvida, de uma escola para outra.  

Em discussão, Parrat-Dayan (2008), afirma que “a indisciplina cresceu muito nos 

últimos anos e relata ser um problema mundial e que não é um fenômeno estático nem um 

fenômeno abstrato que mantém sempre as mesmas características”.  

Acredita Luck (2009) que “o comportamento humano é constituído pelas relações 

culturais existente no contexto da escola, essas culturas se cruzam e, portanto, o ser humano 

aprende conforme observa e é estimulado no contexto em que vive”.    

Portanto, se o indivíduo faz parte de um ambiente onde há respeito, ordem e regras, este 

naturalmente construirá para si um comportamento dotado deste conjunto, porém, não se pode 

esquecer que este mesmo indivíduo também está sujeito às pressões exercidas no seio familiar 

e ao vislumbrar essa condição, se nota que a relação construída no ambiente escolar é 

severamente ferida, pois quando se fala dos direitos estabelecido pelo ECA, o que nos parece e 

que é muito bem pontuado:  

 
O problema não é o respeito que se deve à criança, e sim o medo que os adultos 
têm de estabelecer limites e regras, porque a autoridade é confundida com 
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autoritarismo. A reclamação dos pais, dos professores e dos adultos em geral 
que assinalam que as crianças não têm limites é real. Os pais não os impõem, 
a escola não os ensina, a sociedade não os exige. (PARRAT-DAYAN,2008, 
p.51)  
 

  
As causas da indisciplina  
  

A falta de imposição pelas famílias é um quadro real da sociedade contemporânea, 

produto talvez dos desarranjos sociais ou ainda de um mundo capitalista onde os pais buscam 

em jornadas de trabalhos cada vez mais exaustivas, atender às necessidades econômicas básicas 

da família, o que caracteriza de forma clara sua ausência no acompanhamento e 

desenvolvimento dos filhos.  

Essa ausência muitas vezes parece ser compensada com a falta do “não” aos filhos. 

Freitas (2002) pondera que “o não é extremamente necessário para a estruturação do desejo do 

ser humano”. Deve-se aprender a lidar com a frustação desde pequenos, já que de acordo com 

Freitas (2002), “a frustração, contudo, é necessária a uma boa convivência entre os seres 

humanos”.   

De acordo com Içami Tiba (1996), “há diversos motivos para a indisciplina, entre eles 

distúrbios de personalidade, neurológicos, neuróticos, confusão pubertária, distúrbios leves de 

comportamento, entre outros”. No entanto, para Garcia (2009), “o gesto indisciplinado de um 

aluno pode estar associado tanto a questões comportamentais quanto ao período vivenciado pelo 

aluno, violência familiar ou social, ausência de afetividade ou problemas hormonais”.   

Ainda para Tiba (1996), “a indisciplina relacionada a falta de respeito de muitos alunos 

para com os professores prejudica o ensino e a aprendizagem e que estes têm dificuldade de 

estabelecer limites na sala de aula”.  
  

O papel estratégico da gestão escolar  
  
Sabe-se que o papel da gestão é estratégico para mudança das perspectivas negativas da 

escola, o que se confirma por diversos estudos (GALVÃO et al., 2010; SOUZA, 2012). 

Todavia, uma gestão escolar democrática e participativa depende de seus atores, há para tanto, 

uma real necessidade de haver uma composição harmoniosa e dinâmica a fim de obter 

resultados satisfatórios nos trabalhos desenvolvidos. Ao vislumbrar, de forma holística, a gestão 

escolar parece afundar gradativamente meio a falta de comprometimento da equipe que a 

compõe, o que contribui significativamente para o aumento da “desordem escolar”.  
A escola enquanto agente responsável pela construção do indivíduo na sociedade deve 

buscar alternativas para sua própria organização, já que os discente entendem a escola de tempo 
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integral como continuação do lar, portanto aqueles indivíduos inseridos em ambientes 

familiares que não apresentem estrutura organizacional compatível para o seu desenvolvimento, 

encontrará na escola este recurso, o que consequentemente poderá criar oportunidades de 

reconstrução de conceitos importantes ao seu desenvolvimento.   

Assim, projetos que visem resgatar a autoestima, o reconhecimento como pessoa e 

cidadão, que vincule o sentimento de pertencimento da escola, que tragam uma disputa saudável 

por postos de comando que permitam maior aproximação com a gestão e consequentemente 

participação na tomada de decisões, despertará aos alunos o desejo de mudança, o desejo de 

fazer o diferencial e, por conseguinte a sua mudança enquanto aluno indisciplinado.  

  
A escola: objeto de estudo contínuo  
  

A Escola Estadual de Tempo Integral Maria do Céu Vaz D’Oliveira está localizada na 

Zona Norte da Cidade de Manaus, em área residencial e comercial denominada Conjunto 

Manôa, este por sua vez cercado por quatro bairros classificados como classe média baixa, os 

quais apresentam altos índices de violência e de onde migram basicamente os 348 alunos 

atualmente matriculados. Passou por várias reformas sempre com o objetivo de se adequar às 

necessidades da comunidade onde se encontra, chegando a funcionar inclusive em quatro turnos 

com um total de 52 turmas, necessitando para isso locar prédio anexo. Sua última reforma durou 

em média dois anos e houve restruturação total do prédio com ampliação física, tendo suas 

atividades restabelecidas no dia 02 de Julho de 2018, quando passou a oferecer educação em 

tempo integral para o 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio.  

Atualmente a EETI3 Maria do Céu Vaz D’Oliveira se depara com um quadro disciplinar 

comprometido, agravado por sua peculiaridade de Escola de Tempo Integral, que abriga seu 

público por mais de dez horas diariamente, sendo esse ambiente facilmente transformado em 

continuidade do lar, tipificando o lado positivo e também o negativo no que diz respeito ao 

cumprimento de regras, normas e procedimentos. Ademais, apresenta turmas com distorções de 

idade/série, que implica em baixo rendimento escolar e comprometimento do processo 

educacional como um todo, e que parece contribuir para um comportamento apontados pelo 

corpo docente como indesejado,  uma vez que rotineiramente se observa desrespeito entre os 

próprios alunos seja com xingamentos, palavras de baixo calão, destruição do patrimônio, 

discussões em sala com os colegas ou ainda com afronta aos professores e ainda ocorrência de 

alguns casos de violência e de pequenos furtos.   

 
3 EETI – Escola Estadual de Tempo Integral  
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A maioria dessas ações são cometidas em sala de aula, ou ainda nos corredores, 

principalmente na hora reservada ao almoço (das 11:25 às 13:00h), que geralmente é bastante 

tumultuada, já que a escola não oferece nenhum mecanismo para esse procedimento 

concorrendo para a retirada de alimento do refeitório pelos alunos sem nenhum tipo de controle 

ou regra, ou ainda após a refeição quando se dirigem ao banheiro é comum cometerem algum 

tipo de vandalismo. O quadro de pessoal da escola por sua vez, é bastante deficiente quanto a 

uma equipe monitora para este horário, o que propicia diversas ações indisciplinares 

simultâneas.  

Outro fato a pontuar é que a escola, em virtude de reforma, exerce calendário especial, 

que agrega os sábados e feriados como dia letivo, o que aumenta a permanência dos 348 alunos 

atualmente matriculados bem como dificulta sua transferência, ainda que venham praticar ações 

tidas como grave.   

  
A implantação do PESC: resistências e desafios  
   

Diante dos problemas apresentados pela escola, colocou-se em pauta a necessidade de 

que algo fosse feito sentido de reconstruir importâncias outrora perdidas, um plano de ação que 

pudesse evitar o “caos total” da educação, um projeto disciplinar que delineasse ações rotineiras 
e que viessem resgatar nos educandos valores quanto ao exercício da ordem, do respeito e da 

cidadania com consequente modulação ao mercado profissional.  

Para implantar o PESC foi imprescindível elaborar um minucioso plano de ação, 

protocolo necessário para evitar conflitos sociais, já que toda e qualquer mudança acarreta 

desconforto àqueles que se mantem estáticos e avessos ao pragmatismo, ou ainda obsoletos 

diante aos vastos problemas que permeiam o processo educacional.   

A ação iniciou-se com a produção do “Manual do Aluno EETI Maria do Céu”4 proposto 

e escrito por uma equipe diretiva, previamente indicada pela gestão da escola, cuja finalidade 

era situar os direitos e deveres do alunado; em seguida com audiência pública à comunidade 

escolar, respectivamente, corpo docente, pais e responsáveis, foi apresentado pela Gestão da 

Escola e por representante da Policia Militar todo o escopo do Projeto, bem como o recém 

Manual do aluno, consulta que resultou em 100% de aceite junto aos pais e responsáveis e 90% 

junto ao corpo docente. Considerou-se insignificante o número de 10% de professores que 

assinalaram não concordar com este novo instrumento disciplinar, entretanto este percentual foi 

 
4 Manual do aluno EETI Maria do Céu, traz em seu escopo a estrutura organizacional da escola, os direitos, 
deveres e apresentação individual de seus alunos, além outros incisos que visam nortear o projeto.  

Avanços & Olhares  |  Nº4  |  Barra do Garças-MT 189



grande o suficiente para desencadear recorrentes conflitos junto àqueles poucos alunos que 

também demostravam certa resistência em seguir uma nova postura.   

Foi possível, a partir dessa premissa evidenciar que uma equipe coesa e harmoniosa é o 

grande diferencial para obtenção de resultados satisfatórios e esse diferencial só é alcançado 

quando o comodismo existente nas práticas pedagógicas habituais é superado pelo desejo de 

mudança, esboçado pelos profissionais comprometidos com a educação, que não precisam 

impor a disciplina com autoritarismo, mas estimular os educandos a práticas que vise construir 

um comportamento direcionado ao cumprimento de metas que lhe proporcione 

simultaneamente, prazer ao que faz, por entenderem que práticas inovadoras espantam o tédio 

e estimulam o interesse do aluno, excluindo assim o comportamento inadequado.  

As ações propostas pela gestão escolar que visavam atender o PESC foram 

desenvolvidas continuamente, com observação e acompanhamento sistemáticos e frequente 

escuta àqueles alunos que bimestralmente se destacavam no rendimento escolar, tidos como 

patenteados, e que passavam a exercer função específica quanto a condução de saída e entrada 

dos demais alunos ou ainda no interior da sala de aula, portanto seria imprudente esquecer que 

embora esses alunos apresentassem perfil de comando associado à mudança comportamental,  

continuavam a ser adolescentes que necessitavam de apoio, atenção e principalmente 

reconhecimento quanto ao mérito alcançado.  

As ações de caráter contínuo como a avaliação disciplinar, criação do livro Ata de 

Ocorrências Diárias, acompanhamento nas novas rotinas pré-estabelecidas, como apresentação 

individual, hora cívica, organização e condução nos horários dedicados à alimentação, projetos 

recreativos (dança, teatro e coral) e projetos interdisciplinares foram continuamente executadas, 

porém houve  o surgimento de situações que demostraram representar falha ao modelo, estas 

porém, serviram como subsídio à implementação de novas ações.   

  
Considerações finais  
  

Muitos foram os benefícios vislumbrados na EETI Maria do Céu após implantação do 

Projeto disciplinar PESC,  deste modo grifamos que a escola enquanto agente responsável pela 

construção do indivíduo na sociedade deve buscar alternativas para sua própria organização, 

trilhando diretrizes que possam estabelecer novas perspectivas no que diz respeito a práticas 

inovadoras, para tanto, devem ser construídas por uma gestão escolar democrática, participativa 

e que, necessariamente, deve compor uma equipe coesa e harmoniosa.  

O PESC ao ser implantado como instrumento disciplinar mostrou-se muito eficaz na 

mudança comportamental dos discentes, haja vista ter gradualmente construindo uma nova 
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cultura no ambiente escolar, porquanto o número de ocorrências de desrespeito entre alunos ou 

destes para com os professores, bem como atrasos e faltas, caiu significativamente; notória foi 

a organização nos horários destinados ao almoço e lanche;  a conservação do espaço físico 

também foi promovida; as ocorrências de casos de drogas um ano após implantação embora 

não tenham chegado a zero, seus baixos índices garantiram certa tranquilidade naquele 

ambiente; elevação da autoestima dos alunos que se destacaram a cada bimestre foi evidente e 

funcionou com um gatilho para o alcance dos objetivo, seja por estes ou pelos demais alunos.  

Por último frisamos que todo e qualquer projeto disciplinar deve ser continuamente 

acompanhado, porquanto natural é o processo de resistência diante a condição humana à 

qualquer tipo de mudança, sendo esse o desafio diário daqueles professores que enquanto 

educadores sempre pensarão em contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem, proporcionando ambiente seguro e agradável na escola e dando oportunidade a 

todos os discentes  de resgatar valores morais éticos e cívicos que de certa forma foram 

esquecidos pela sociedade.   
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