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RESUMO

A educação no Brasil tem encontrado cada vez mais obstáculos na contribuição para a formação da
nossa sociedade. Diversos fatores estão associados com os problemas que o ensino no Brasil
enfrenta, desde a desvalorização dos profissionais do magistério, até a cobrança excessiva sobre as
escolas, jogando toda a responsabilidade de formação cidadã sobre a mesma. Este artigo discute
como são as expressões da indisciplina em sala de aula, quais seus possíveis motivos e suas
consequências. Discute também como a gestão escolar pode contribuir para minimizar a indisciplina
dos alunos. A construção destas discussões foram feitas a partir de revisão bibliográfica e relato das
experiências do estágio supervisionado em ensino de geografia. Concluiu-se que a gestão das
escolas tem papel fundamental na condução da disciplina dos alunos.

Palavras chave: Indisciplina; gestão; educação; autoridade.

ABSTRACT

Education in Brazil has increasingly encountered obstacles for the formation of our society. Several
factors are associated with the problems that education in Brazil faces, from the devaluation of
teaching professionals, to excessive weight on schools, throwing all the responsibilities of citizen
training on it. This article discusses how is situation of indiscipline in the classroom, their possible
reasons and their consequences. It also discusses how school management can contribute to
minimizing students&39; indiscipline. The construction of these discussions was done from a
bibliographical review and report of the experiences of the supervised internship in geography
teaching. The conclusion of this article is that the management of schools plays a fundamental function
in the conduct of students&39; discipline.

Keyword: Indiscipline; management; education; authority.

RESUMEN

La educación en Brasil ha encontrado cada vez más obstáculos en la contribución a la formación de
nuestra sociedad. Diversos factores están asociados con los problemas que la enseñanza en Brasil
enfrenta, desde la desvalorización de los profesionales del magisterio, hasta el cobro excesivo sobre
las escuelas, jugando toda la responsabilidad de formación ciudadana sobre la misma. Este artículo
discute cómo son las expresiones de la indisciplina en el aula, cuáles son sus posibles motivos y sus
consecuencias. Discute también cómo la gestión escolar puede contribuir a minimizar la indisciplina
de los alumnos. La construcción de estas discusiones fue hecha a partir de revisión bibliográfica y
relato de las experiencias de la etapa supervisada en enseñanza de geografía. Se concluyó que la
gestión de las escuelas tiene un papel fundamental en la conducción de la disciplina de los alumnos.

Palabras clave: indisciplina; gestión; educacíon; autoridad.

INTRODUÇÃO

A relação aluno-professor, gradativamente, está se tornando problemática, pois é cada vez mais difícil
para os professores manter o respeito e atenção necessários para o andamento do processo de
ensino.

Como afirma Bráz (2008, p.33) “a angústia dos docentes na maioria das escolas é crescente e as
pesquisas, por sua vez, indicam os baixos índices da educação.” A indisciplina dos alunos é um dos
principais fatores que incrementam dificuldade aos profissionais da educação.

A solução dos problemas indisciplinares pode estar nos diversos setores da sociedade, como a
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família, o Estado, o contexto social e a própria escola. Para que o ensino brasileiro tome o rumo do
sucesso como construtor de uma sociedade melhor, é preciso que esses seguimentos trabalhem em
conjunto.

Nos dias atuais, a cobrança pela formação dos indivíduos está cada vez mais sendo direcionada para
as escolas, pois a sociedade brasileira não tem a consciência de que a construção individual e
coletiva depende de diversos fatores e a escola é apenas um deste. Nesse sentido, gestores e
professores nos núcleos de ensino estão sendo desafiados a conduzirem planejamentos e ações que
tentem minimizar os problemas conjunturais da sociedade, para que estes não interfiram tanto dentro
da sala de aula.

Este artigo apresenta algumas expressões da indisciplina dentro da sala e aula e seus possíveis
motivadores. A estrutura do artigo está dividida em três partes: na primeira parte é discutido como é
questão da indisciplina em sala de aula e seus motivadores; na segunda parte, aborda-se como a
gestão escolar pode minimizar ou maximizar o comportamento disciplinar dos alunos e, na terceira
parte, mostram-se alguns exemplos deste debate, vivenciados em experiências de Estágio em
diferentes escolas do estado de Sergipe.

A QUESTÃO DA INDISCIPLINA NAS SALAS DE AULA

Diversos fatores podem estar ligados ao aumento da indisciplina dos alunos em sala de aula, dentre
os fatores responsáveis, podem ser citados os contextos social, espacial, econômico, político e
cultural, fatores individuais e familiares, bem como a própria gestão escolar. Para Aquino (1999) apud
Benette e Costa (2009, p.4), “o conceito de indisciplina, como toda criação cultural, não é estático,
uniforme, nem tampouco universal. Ele se relaciona com o conjunto de valores e expectativas que
variam ao longo da história, entre as diferentes culturas e numa mesma sociedade”.

Para Bráz (2008, p.34) “o conceito de disciplina está relacionado com a existência de regras; e de
indisciplina com a desobediência a essas regras”.

Quando o professor se coloca numa posição na qual demonstra que apenas ele detém o
conhecimento, poderá contribuir para a indisciplina em sala de aula, pois a falta de falta de disciplina
também está ligada à postura do professor. As aulas que não estimulam a participação dos alunos
são menos estimulantes para estes, assim, consequentemente, a indisciplina durante a aula poderá a
ser maior, pois as aulas que não despertam o interesse dos alunos abrem espaço para eles fiquem
atentos a outras coisas, como conversas paralelas.

Segundo Benette e Costa (1999 p.4)

“É comum ainda no atual contexto alguns educadores trazerem para a
realidade regras utilizadas há muito tempo oriundas de pedagogias
tradicionais lugar onde o professor é visto como o detentor do saber e aos
alunos cabe somente ouvir e fazer o que está sendo transmitido e muitas
dessas regras foram continuamente trazidas para a sala de aula e
permanecem até hoje em nossas escolas “

Apesar das reformas no ensino estimularem a mudança na metodologia do ensino nas escolas
brasileiras, alguns profissionais ainda usam formas equivocadas de ensino, principalmente os mais
antigos que se formaram no modelo de aprendizagem que pregava os autoritarismo. Didaticamente,
esta abordagem pode ocasionar resultados que não contribuem para disciplina dos alunos, quando na
verdade desperta apenas medo. Não é no medo que o processo de ensino deve se apoiar, pois este
não favorece a aprendizagem e sim a dificulta.
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Outro fator que contribui para indisciplina em sala de aula é o maior número do uso de aparelhos
tecnológicos, como celulares, smartphones e tablets, além de reprodutores de música. É importante
ressaltar que estes aparelhemos por eles mesmos não são os responsáveis por desviar a atenção
dos alunos, contudo, em um contexto no qual a escola não mantém a disciplina adequada dos alunos,

As mudanças na sociedade relacionadas à globalização e aos interesses do capital, como a citada
acima, consequentemente interferem em sala de aula e segundo Benette e Costa (1999, p.7) “essas
transformações tecnológicas e cientificas leva-nos a compreender que são necessários novos
sistemas de organização do trabalho, principalmente no trabalho pedagógico, para atender às
exigências da sociedade atual.”

Benette e Costa (1999, p.7)afirmam que

“analisa-se a indisciplina em sala de aula sob o olhar da sociedade do capital,
visto que a escola não está alheia aos determinantes sociais que
desencadeiam problemas na escola. Embora se saiba que não cabe à escola
resolver tais determinantes, ela convive com as contradições que dificulta o
desenvolvimento da prática pedagógica.”

A responsabilidade da formação dos indivíduos não é apenas das escolas, contudo, muitas vezes
alunos não recebem educação familiar necessária para sua construção como indivíduo, pois seus
familiares deixam toda a responsabilidade para as escolas, tal fato dificulta o processo de ensino,
pois, nesses casos, o tempo de aula que é planejado para ensinar o conteúdo programado pela
escola é gasto para chamar atenção dos alunos.

A função dos professores não é simples de ser exercida e de grande importância para a formação de
uma sociedade, contudo no Brasil a desvalorização com o magistério é um dos principais reflexos da
falta de investimentos na educação. Sendo assim, os professores precisam se reinventar para dar
aula, muitas vezes em relações problemáticas com alunos, forçando os professores a tomar medidas
que estão inseridas numa linha tênue entre autoridade e autoritarismo.

É comum que exista dentro das escolas relações hierárquicas, por conta da posição que cada
participante do processo de ensino está inserido como também pelo nível de conhecimento que cada
indivíduo possui. Nesse sentido, alguns professores cometem o erro de serem autoritários dentro da
sala de aula, ao aplicar sanções em alunos, como notas baixas. Mas essa não é a forma correta de
conter a indisciplina dos alunos, segundo Silva (2001) quando a coerção é utilizada, é sinal de que a
autoridade acabou.

Segundo Elmore (1987, p.69) apud Silva, (2001 p.131), a autoridade deve vir por uma “relação
recíproca, na aceitação da legitimidade baseada em uma reconhecida desigualdade. A aceitação
pode ser baseada em um trato ou represália, tradição, respeito pelo conhecimento ou competência,
ou regras formais.”

Silva ainda afirma que a legitimação da autoridade depende das relações entre as pessoas, pois “nós
podemos revogar ou consentir se nós percebemos que essa autoridade estiver em desacordo com o
combinado” (p.131). Ou seja, os alunos, ao perceberem que um professor exerce autoritarismo dentro
da sala de aula podem se rebelar de alguma forma, potencializando o aumento da indisciplina dentro
da sala de aula. Como Simon (2009, p.4658) afirma,

“as expressões de indisciplina, na maioria das vezes, são consideradas como
um comportamento inadequado entendido como um sinal de rebeldia,
intransigência, falta de educação e desrespeito pelas autoridades, agitação,
capazes de atrapalhar as atividades em sala de aula.”

Nesse sentido, os professores devem se policiar para que o uso da autoridade não seja feito de forma
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equivocada. A posição do professor em alguns momentos exige que exista por parte do profissional
da educação o uso da autoridade e esta não é por completo prejudicial. Ao se falar em autoridade no
ensino, o erro a ser corrigido não está no simples uso da mesma, mas sim no abuso e excesso de
autoridade ou a prática do autoritarismo.

Como Simon (2009) afirma, investigações apontam que em turmas nas quais os professores
dialogavam com os seus alunos, mesmo quando assumia a posição de autoridade na sala, as aulas
fluíram de forma melhor. Ou seja, quando o professor exerce autoridade mas permite o diálogo em
sala, os alunos tendem a ser parceiros do processo de ensino e aprendizagem.

Para tentar minimizar a indisciplina dos alunos é preciso entender o contexto no qual os indivíduos
que compõem as turma estão inseridos, pois os motivos da indisciplina são diversos, como mostra
Simon (2009), esses fatores podem ser relacionados com questões externas à escola, como
violência, mídia, família, dentre outros. Um dos passos para abrandar a indisciplina, é o professor
buscar no diálogo com seus alunos o que pode estar acontecendo para, a partir de informações
coletadas, agir de forma pertinente para cada caso específico.

Para Silva (2001, p.132) “na realidade, o tecido das relações que se processam no interior das
escolas apresenta embate e negociação constantes, pela legitimação ou pela supressão das
autoridades aqui referidas”. Isso reflete que é nas relações do cotidiano que os professores deve
moldar sua vivencia com alunos, abrangendo fatores de respeito e autoridade que podem influenciar
na disciplina, ou na falta dela, dos alunos em sala de aula.

Bráz (2008, p.35) afirma que “o desejo do professor é de que o aluno fique quieto, ouça as
explicações que tem para dar, faça adequadamente os exercícios e, pronto. Logo, um conceito de
disciplina associado à obediência e à alienação”. A mesma autora alega que este tipo de disciplina
não produz o coletivo e a interação, mas sim o isolamento e a individualidade.

A própria educação brasileira não conduz os alunos para a cidadania, muito menos considera suas
vontades individuais, ou seja, produz pessoas com padrões iguais, mas sem consciência de
colaboração coletiva. Fato que não é surpreendente, quando considera-se a influência do capitalismo
no processo educacional.

Por outro lado, Rego (1996) apud Bráz (2008, p.37), afirma que as escola precisam sim, ter normas,
regras e condutas para o bom funcionamento do processo de ensino e aprendizagem e que
“observância, a internalização e a obediência aos acordos firmados e o cumprimento de determinadas
regras podem levar o indivíduo a uma atitude autônoma, porque orienta e baliza suas relações
sociais”.

Bráz (2008) alega que nas sociedades capitalistas o que se busca é potencialização da produtividade
e consequentemente do lucro, tal característica afetou as escolas, introduzindo nesta um modelo
social no qual os alunos deveriam obedecer, para economizar tempo e aumentar a produção, que
nesse caso o produto é conhecimento em favor do capital.

Esse modelo de sociedade não considera que as pessoas são humanamente diferentes e que devem
ser socialmente iguais, podendo despertar frustações nos alunos, que são expressadas pela
indisciplina, ao não terem suas necessidades atendidas no núcleos de ensino.

Para Simon (2009, p.4662)

“A indisciplina seria uma força de transformação no relacionamento entre
professores e alunos e seus diversos sentidos se atualizariam. Por essa razão,
a indisciplina romperia e poderia transformar o modo como a autoridade seria
construída e interpretada.”
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Nesse sentido, é possível que os alunos, que não se sintam inseridos na condução do processo de
ensino, sejam indisciplinados como uma saída para resistir ao modelo tradicional de ensino, seja este
dentro ou fora das salas de aula. Sendo assim, é preciso que a autoridade seja dosada em sua
aplicação.

É importante diferenciar a autoridade autoritária da autoridade liberal. Segundo Novais (2004), a
autoridade autoritária consiste como característica principal a obediência por obrigação, na qual não
se acredita na autoridade, ou seja, os alunos obedecem mas não respeitam, gerando um círculo
vicioso, pois a partir da falta de respeito, o professor torna-se mais autoritário, afastando ainda mais a
possibilidade de construção de respeito mútuo.

Já a autoridade liberal, para a mesma autora, está associada com o respeito aos limites democráticos,
na qual a relação aluno/professor é feita com respeito mútuo e dialogo em que a autoridade do
professor consiste na capacidade e saber do educar em auxiliar os estudantes na aprendizagem.

Quando o professor está estimulado a fazer uma educação que valorize o coletivo e as vontades do
aluno, buscando beneficiar a construção de uma sociedade igualitária, não pensará duas vezes em
escolher exercer uma autoridade liberal. E como Bráz (2008, p.45) afirma, “Para isso, a gestão
escolar deve possuir bases democráticas apoiadas no diálogo, na reflexão, na união, no objetivo
comum e na solidariedade, respeitando os valores, as atitudes e as práticas das pessoas.”

Com essas práticas, segundo a mesma autora, a construção de uma relação de respeito mútuo entre
alunos e professores será estabelecida, fator muito importante, pois esta é uma ferramenta essencial
para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos. Neste contexto, não é um erro quando
professores e alunos constroem vínculos afetivos, pois isso não significa que as relações serão
permissivas, basta que os professores mostrem aos alunos limites.

Além disso, como afirma Bráz (2008), a cultura da sociedade é mutável, e consequentemente, as
condições sociais nas escolas também, sendo assim, a autora afirma que os professores devem ter
postura autocrítica e numa postura progressiva sempre redescobrir sua função de transformação da
realidade. Dentro deste contexto, o planejamento deve sempre apoiar as ações dos professores, pois
com os professores estarão mais seguros de sua conduto dentro da sala de aula.

É importante ressaltar que o professor sozinho não terá como conduzir melhorias em relação à
indisciplina, pois como já mencionado, os fatores que interferem na disciplina dos alunos são
diversos. Nesse sentido, Bráz (2008) afirma que existe a necessidade de que a escola elabore o seu
projeto político pedagógico coletivamente.

A participação na construção dos projetos educacionais deve ter colaboração de pais, professores,
gestores, como também de outros colaboradores do ambiente escolar, como vigias e merendeiras,
pois estes, de algum modo, podem exercer função de educadores por estarem no cotidiano da escola.

Deve ser papel da educação formar cidadãos críticos e de consciência coletiva, principalmente em
países nos quais a desigualdade social é grande. As afirmações dos autores supracitados
demonstram que para isso, é necessária a busca dos professores pelo respeito à sua autoridade e de
que os alunos que compõem as turmas sejam disciplinados, contudo, é preciso que estas práticas
sejam dosadas para que não exista a presença de autoritarismo e alienação. Mas como equilibrar,
nesta linha tênue, a aplicação da autoridade do professor e a formação crítica dos alunos

GESTÃO ESCOLAR E INDISCIPLINA

A gestão escolar exerce papel fundamental no processo ensino aprendizagem, é a partir dos gestores
que a escola será direcionada, bem como irá adquirir características próprias. Nesse sentido, é
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necessário investir na qualidade do ensino a qual irá acarretar na aprendizagem do aluno.

A qualidade da educação remete a competência de seus profissionais, ou seja, é necessário que os
gestores desempenhem suas atividades com qualidade, visando o conhecimento e aprendizagem do
aluno. No entanto, alguns fatores interferem no desempenho dos discentes, entre eles destaca-se a
indisciplina, a qual vem sendo frequente, não só no espaço escolar, mas em outros ambientes
educativos, como a família.

O processo para educação permite uma gestão democrática possibilitando participar deste processo,
todos que fazem parte da comunidade escolar, dando espaço para uma visão ampla e reflexiva sobre
a realidade no âmbito educacional.

A gestão escolar vem enfrentando muitos desafios, sendo a indisciplina o fator mais preocupante, que
de suas diferentes formas de apresentar-se causa implicações. Atualmente deve haver a visão da
indisciplina como parte do processo de aprendizagem, é dessa maneira que ela deve ser pensada
para procurar soluções para amenizá-la. (FONSÊCA, 2013)

Segundo Motta (2014, p.13) “O aluno indisciplinado não o é somente por estar rompido ou
negligenciando regras da escola, mas porque não está com um bom desenvolvimento de suas
atividades cognitivas, atitudinais e morais.” Portanto, a indisciplina deve ser analisada e combatida
pela equipe gestora, sendo um fenômeno recorrente no espaço escolar.

Sendo assim a indisciplina escolar está ligada a tudo que corresponde ao ensino e as problemáticas
que nele ocorre. Há uma moralização das atitudes de um aluno quando o mesmo não age da maneira
que se espera, sendo entendida como um problema, a indisciplina, na maioria das vezes, inicia-se na
sala de aula e é levada até a gestão escolar a qual fica responsável por investigar e problematizar em
sua ótica. (MOTTA, 2014)

Quando se fala em gestão, é importante ressaltar que, a gestão não cabe somente ao diretor da
escola, mas sim a toda equipe que compõe o grupo escolar, devendo estes, estar preparados para o
desempenho da qualidade de ensino e da formação da cidadania, bem como, procurar soluções para
resolver os problemas de indisciplina dentro do ambiente escolar.

Para que o diretor exerça com êxito suas funções junto a toda equipe diretiva, é importante traçar
metas para realização deste trabalho visando o funcionamento da escola com foco na formação dos
alunos. Um bom gestor é aquele que visa uma gestão qualitativa, garantindo a toda comunidade
escolar suprimentos que dê qualidade a aprendizagem, além do exercício de competências. De
acordo com (SENA, 2014, p. 13)

A garantia de educação de qualidade para todos requer,
necessariamente, um padrão de qualidade na formação dos gestores,
que lhes favoreça uma análise de suas funções e práticas cotidianas de
acordo com o padrão sugerido. Só será possível exigir qualidade se a
equipe gestora for composta de pessoas capacitadas, uma vez que a
gestão de uma escola não depende exclusivamente do diretor, mas da
equipe envolvida.

Falar em gestão, consequentemente prever formas de organização e execução de um projeto, ou
seja, a construção do projeto pedagógico é fundamental para direcionar o funcionamento da escola, o
qual visa diagnosticar a realidade da escola e quais os padrões a qual ela está inserida.

A escola precisa ter autonomia para uma formação de sujeitos críticos e de uma sociedade
democrática. Segundo Sena (2014, p.14) “O gestor buscará subsídios em sua formação de qualidade,
e os professores precisam estar preparados para ministrar as aulas de acordo com propostas
exigentes resultando na qualidade do processo ensino-aprendizagem.”
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Desta maneira é importante que o gestor entenda o conceito de gestão democrática e envolva toda
equipe diretiva nas tomadas de decisões e ações escolares, sendo estes os condutores de toda a
comunidade escolar. Como destaca Fonsêca (2013, p.19):

Percebe-se que para haver qualidade na educação, vários quesitos
devem ser levados em conta, mas estes somente terão pleno êxito se
houver uma parceria entre escola e comunidade, desenvolvendo assim
competências de todos que dela participam, e isto exige uma gestão
competente e democrática.

Novos desafios são constantemente apresentados a escola, bem como a inserção cada vez maior
das tecnologias, as quais podem ser utilizadas como ferramenta pedagógica para potencializar o
ensino, mas que, na maioria das vezes acabam sendo ferramentas principais para desarticular o
desempenho da aprendizagem.

Nas escolas, principalmente as de educação básica, a preocupação com a indisciplina só aumenta, é
perceptível no dia a dia dos professores a constante reclamação, onde a indisciplina dos alunos é
responsável por todo estresse, surgindo uma carga emocional relevante, além da evasão escolar,
dessa maneira se torna difícil a aplicação de métodos para o processo de ensino-aprendizagem.
(FONSÊCA, 2013)

Nesta perspectiva, é na escola que o diretor lidera e organiza o trabalho de todos que nela atuam
para que o desenvolvimento do ambiente educacional proporcione aprendizagem do mais elevado
nível possível, e assim procure métodos e estratégias eficientes para resolver e tentar erradicar da
escola esses problemas de indisciplina e desatenção no processo de ensino.

Para isso faz-se necessário a colaboração de todos que a compõem para procurar alternativas que
viabilizem o ensino de forma adequada, pois nenhuma escola muito menos o ensino podem ser
melhores que os profissionais que nela atuam, uma vez que é necessária a competência de seus
profissionais para um bom desenvolvimento, pois é sobre esta competência que a escola se firma. De
acordo com Luck (2009, p.12):

Já é amplamente reconhecido que a qualidade da educação se assenta
sobre a competência de seus profissionais em oferecer para seus alunos
e a sociedade em geral experiências educacionais formativas e capazes
de promover o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e
atitudes necessárias ao enfrentamento dos desafios vivenciados em um
mundo globalizado, tecnológico, orientado por um acervo cada vez maior
e mais complexo de informações e por uma busca de qualidade em
todas as áreas de atuação.

Percebe-se que as tecnologias fazem parte do cotidiano dos alunos frente ao processo de
globalização. Cabe, portanto a gestão escolar procurar métodos para que essa utilização das novas
tecnologias não venha a interferir no desempenho e aprendizagem dos alunos, sendo neste sentido,
necessário a tomada de medidas cabíveis para utilizar essas ferramentas como recursos
metodológicos ou proibir o uso dela a depender das decisões tomadas pela comunidade escolar em
conjunto, visando o melhor processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista que a inovação
tecnológica faz parte do processo de indisciplina dos alunos, uma vez que utilizam esses meios de
maneiras e em momentos inadequados, na maioria das vezes durante o período de transmissão de
conhecimento professor-aluno.

Falando em indisciplina e o papel da gestão escolar diante as diversas situações pode-se questionar:
Qual postura deve ter os membros das equipes diretivas frente a esses problemas E o que deve ser
feito, qual o melhor posicionamento sobre isto Inicialmente é importante criar uma confiança baseada
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no diálogo onde todos tenham “a mesma linguagem” onde não se perca a visão de conjunto na
atuação da gestão, tendo ciência que a construção da formação da não indisciplina cabe a todos que
compõem o corpo escolar. (FONSÊCA, 2013)

Ao pensar em organização escolar é obvio perceber que toda a organização é voltada para o bom
desempenho dos alunos, sendo esta a principal meta da escola com objetivo de desenvolver uma
aprendizagem significativa. De acordo com Fonsêca (2013, p.20):

Observa-se que a organização escolar apresenta dois movimentos que
se inter-relacionam: um está diretamente ligado á estrutura e a dinâmica
organizacional, fruto da produção de idéias, do modo de agir, da prática
profissional dos professores, e o outro são participantes ativos da
organização, que contribuem com a definição dos objetivos, formulação
do projeto pedagógico que irá gerar o produto final.

O desenvolvimento pedagógico escolar deve ser estruturado de maneira que o gestor tenha
envolvimento nas decisões relacionado à formação dos professores, acompanhando o
desenvolvimento dos alunos, além de dialogar com funcionários e todos pertencentes a comunidade
escolar, não esquecendo também de envolver as famílias dos alunos no processo
ensino-aprendizagem considerando estas responsáveis pela base da formação do cidadão critico e
formador de opiniões.

Neste sentido é importante o diálogo nas reuniões de pais e mestres visando estreitar a parceria entre
escola e família. Esses momentos de reuniões propiciam reflexões e tomadas de decisões
potencialmente importantes para o processo democrático escolar, fazendo dos pais grandes
colaboradores no processo de formação de seus filhos.

Em gestões autoritárias as reuniões servem apenas para transmissão de recados ou para consolidar
determinadas decisões que já haviam sido tomadas sem o consentimento dos pais, sendo assim
desvalorizadas. Essas reuniões devem ser direcionadas na partilha de interesses objetivando o
melhor caminho para o desempenho do aluno. Além disso, é importante que as famílias tenham
clareza da sua importância no processo de educação. (FONSÊCA, 2013)

O papel da gestão escolar ativa acarreta no bom funcionamento da escola e o ensino de ótima
qualidade, porém para que esse bom funcionamento aconteça faz-se necessário a colaboração de
todos neste processo, apesar do gestor ser peça fundamental ele não se apresenta como um
centralizador, mas é nele que deve estar conectado todo processo desenvolvido na escola.

Para que o trabalho seja desenvolvido com qualidade a equipe precisa ter os mesmos objetivos e
direcioná-los coletivamente no funcionamento, direção e realização de projetos desenvolvidos pelo
processo pedagógico escolar. Segundo o pesquisador Antônio Carlos Gomes da Costa (2018) alguns
fatores destacam-se como principais na função do gestor, sendo eles:

• Administrador escolar: mantém a escola dentro das normas do sistema educacional, segue
portarias e instruções, é exigente no cumprimento de prazos;

• Supervisor pedagógico: valoriza a qualidade do ensino, o projeto pedagógico, a supervisão e a
orientação pedagógica e cria oportunidades de capacitação do docente;

• Líder sociocomunitário: preocupa-se com a gestão democrática e com a participação da
comunidade, está sempre rodeado de pais, alunos e lideranças do bairro, abre a escola nos
finais de semana e permite trânsito livre em sua sala.

Analisando os pontos destacados acima, percebe-se que é um desafio para o gestor conciliar todos
esses fatores, porém não torna a tarefa impossível, levando em consideração o trabalho coletivo onde
deve ser desenvolvido por toda equipe gestora a qual precisa manter-se conectada com todos os
acontecimentos da escola, voltando à atenção principalmente para os pontos negativos apresentados,
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buscando soluções para resolvê-los.

Enxergar a escola em sua totalidade é um ponto bastante positivo, pois se torna visível a
preocupação da gestão com a educação e o futuro de muitas crianças. Esse trabalho quando bem
desenvolvido afeta não só as crianças que fazem parte da comunidade escolar, mas também a família
e a sociedade. (SENA, 2014)

Existem muitas escolas que atendem a populações humildes em bairros periféricos e que apesar de
todo contexto, sobressaem em notícias como modelo de educação, isso é consequência não só de
recursos investidos como também, e principalmente, de uma boa equipe gestora atuando no
desenvolvimento da escola.

Analisar o desenvolvimento e as relações no interior da escola, bem como de que maneira ela está
organizada favorece o empenho dos gestores fazendo estes mais qualificados para obter soluções
que combatam os problemas que acontecem com frequência na escola, entre eles: a falta de atenção
dos alunos, a desobediência e o mau comportamento, podendo estes ser definidos em uma só
palavra: indisciplina. Essa indisciplina consequentemente esta ligada a variados fatores, a família
fragilizada e sem estrutura pode ser o principal fator. Segundo Motta (2014, p.15)

Numa configuração atual, a indisciplina esta ligada a muitos fatores,
como: ao seio da família, que por vários motivos, por exemplo, o grande
crescimento de pais permissivos pelo fato de estarem ausentes e
querendo recompensar esta ausência de maneira errônea, lares
desestruturados, baixa estima, ou o meio que estão inseridas estas
famílias (zonas de risco e vulnerabilidade), pais que transferem toda e
qualquer responsabilidade á escola, problemas neurológicos e a falta de
preparo dos professores para lidar com esta nova perspectiva que a
indisciplina se apresenta.

Apesar de a atualidade encontrar-se em um cenário totalmente diferenciado do passado as escolas
continuam com seus padrões disciplinares de décadas passadas, as famílias e os alunos já não são
formados com os mesmos princípios de anos atrás, isso traz uma desafio ainda maior para os
gestores, afinal como estruturar escolas para formação de cidadãos críticos, se a própria escola
oferece o ensino ultrapassado

Sendo assim analisa-se que a indisciplina dos alunos pode ser uma resistência ao ensino
disponibilizado pela escola, uma vez que este ensino foi idealizado para atender a alunos de décadas
passadas com atitudes comportamentais totalmente diferentes das enfrentadas hoje em dia. Porém é
relevante deixar claro, que a defasagem na inovação do ensino não é necessária para justificar a falta
de disciplina e interesse dos alunos.

Neste sentido, ainda falando sobre atualidades, o avanço tecnológico tem se infiltrado cada vez mais
nas escolas, o que não ocorria no passado, atualmente é difícil não se deparar com jovens fazendo
uso de aparelhos celulares, tabletes, fones de ouvido entre outros recursos tecnológicos, em sala de
aula. No entanto, frente à modernização presente nos dias atuais, torna-se ainda mais necessário
pensar novas alternativas para as questões indisciplinares que se manifestam de maneiras diferentes
dia-a-dia, sendo fundamental uma equipe gestora ativa, a participação da família e dos profissionais
da educação.

EXEMPLOS QUE DEMONSTRAM QUE A GESTÃO ESCOLAR INTERFERE NO COMPORMENTO
DO ALUNOS

A experiência dos Estágio na formação dos graduandos é incontestável, pois é nela que os futuros
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profissionais do ensino começam a se preparar para o magistério. Além disso, em cursos que exigem
uma maior carga de horas de estágio, os graduandos conseguem observar as diferenças entre o
comportamento dos alunos das diversas unidades de ensino.

E foi nesse contexto que observamos como a gestão administrativa das escolas pelas quais
aplicamos as ações de estágio interferia no comportamento, disciplina em sala e no desempenho
escolar do alunos.

Tendo em mente que a indisciplina dos alunos está relacionada a diversos fatores, como o familiar,
contexto socioeconômico, ações do Estado e dentre outros, procuramos comparar o contexto das
escolas em que estávamos estagiando. Foram 3 escolas do interior sergipano, públicas, em áreas de
população de baixa renda.

Conhecendo o contexto socioeconômico das unidades de ensino, pensávamos que o comportamento
dos alunos das três escolas seriam o mesmo, principalmente em termos de indisciplina. Contudo,
percebemos diferenças no desempenho escolar das três escolas.

Foi observado que quanto mais a direção das escolas estava atenta ao processo de ensino e ao
desempenho dos alunos, menos indisciplinados os mesmos se mostraram e processo de construção
de conhecimento foi melhor conduzido.

Para exemplificar, pode ser citada a problemática do uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula.
Em todas as escolas o uso dos mesmo em sala de aula são proibidos, contudo, em apenas uma
destas, os alunos não utilizavam os aparelhos durante as aulas.

Percebendo esta diferença, foi perguntado aos colaboradores das escolas qual era a conduta deles
em relação ao uso de aparelhos celulares. A partir das respostas dos mesmos, foi constatado que a
única escola que não apresentava problemas com o uso do aparelho era também a única que adotou
uma política de tolerância zero para o uso em sala de aula, depois de tentativas falhas de diálogo com
os alunos.

Esse fato, demostra a importância de professores e gestores usarem a autoridade em favor do
processo de ensino, contudo, sempre se atentando para não entrar no autoritarismo. Nesse sentido,
os gestores optaram por permitir que os alunos levassem os aparelhos para a escola, contando que
utilizassem apenas em horários sem aula. Esta conduta, pelo menos por enquanto, está dando certo
neste colégio.

Foi nesse colégio também, que foi observado que o comportamento dos alunos era mais respeitoso
com os estagiários e com os próprios professores. Além disso, o desempenho escolar dos mesmos
ficou acima das outras duas escolas. Para que isso acontecesse, os gestores afirmaram que o uso da
autoridade deles, associado ao diálogo com os alunos e algumas vezes com os pais, foram os pilares
da melhoria do comportamento em sala de aula.

Por outro lado, nas outras duas escolas, foi constatado que não existia proximidade da gestão com o
desempenho dos alunos em sala de aula. E nestas duas, foi observado que a indisciplina, de modo
geral, tendia a ser maior e que o desempenho escolar era deficitário.

Sendo assim, podemos concluir que a gestão escolar é muito importante no desempenho dos alunos
em sala de aula, pois comparando escolas públicas de contexto socioeconômico semelhante, foi a
conduta dos gestores que fez a diferença no processo de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências nos Estágios durante a graduação de Geografia/Licenciatura, nos permitiu observar a
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importância de uma boa gestão escolar para o bom desempenho escolar dos alunos.

Foi observado que quanto mais os administradores estavam atentos ao desempenho dos alunos e
adaptavam o planejamento escolar para a realidade conjuntural da unidade de ensino de seus alunos,
melhor era o desempenho destes.

A partir do embasamento teórico deste texto e das experiências nos estágios temos a consciência de
que gestores e professores podem e devem exercer seu papel de autoridade no processo de ensino,
contudo, sendo necessário que o diálogo entre os envolvidos no processo exista, para que os limites
da autoridade não atinjam o autoritarismo.
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