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Introdução 

O Projeto Diretor de Turma é de origem portuguesa e foi implantado no Ceará no ano de 2008. O mesmo tem 
por finalidade principal melhorar os índices de evasão e desempenho escolar dos alunos da escola pública. O projeto 
conta com a atuação de um professor que exerce a função de Diretor de Turma, o qual se responsabiliza por uma 
turma e passa desempenhar o papel de estabelecer uma maior aproximação entre os alunos, os demais professores, 
a família e o núcleo gestor (CHAVES E LEITE, 2009). 

O Professor Diretor de Turma leciona sua disciplina em outras turmas, no entanto dispõe de cinco horas/aula 
para dedicar-se somente a turma a qual é diretor. Dentro desse tempo o mesmo deve realizar atendimento aos pais, 
organização do dossiê da turma onde constam informações coletivas e individuais dos alunos, e a disciplina de 
Formação Cidadã, que é ministrada com base nas informações contidas no dossiê com objetivo de colaborar na 
minimização de problemas sociais, econômicos e culturais identificados. Nas aulas de Formação Cidadã são eleitos 
democraticamente pela turma um líder e vice líder os quais realizam um trabalho de acompanhamento da 
infrequência, indisciplina e organização da sala e repassam as informações para o Diretor de Turma, que discutirá os 
principais problemas da turma nas reuniões de colegiado que acontecem bimestralmente. Nestas reuniões se fazem 
presentes todos os professores da turma, os representantes de alunos, o representante dos pais (também eleito 
pelos pais em reunião realizada no início do ano para a apresentação do projeto) e o representante do núcleo gestor. 
As intervenções a serem realizadas na turma são registradas em ata (CEARÁ, 2014). 

O Professor Diretor de Turma também elabora um mapa de sala no qual é definido o local em que cada aluno 
irá sentar. Tal mapa é elaborado com o intuito de minimizar as conversas paralelas e trazer para frente alunos de 
menor altura, dificuldades visuais e intelectuais. São escolhidos também nas aulas de Formação Cidadã os monitores 
por disciplina. Tais alunos auxiliarão os professores e farão um trabalho de orientação com os demais colegas que 
apresentem dificuldades de aprendizagem (TAVARES, 2014). 

O papel do Diretor de Turma vai muito além de uma tarefa burocrática, ele caminha para uma organização e 
avivamento da sala de aula onde cada aluno tem sua importância e responsabilidade. Diante dessa percepção, este 
trabalho pretende comparar os resultados de rendimentos escolares na disciplina de Química de duas turmas de 1º 
ano da Escola de Ensino Médio Joaquim Magalhães, onde em uma das turmas, 1º ano C, houve diretor de turma e 
outra turma, 1º ano S, que não houve acompanhamento do diretor de turma. A pesquisa constará de uma 
caracterização de ambas as turmas. Serão retirados diretamente do SIGE (Sistema Integrado de Gestão Escolar) os 
resultados bimestrais das turmas em relação aos rendimentos de aprendizagem em Química. Tais dados serão 
comparados e confrontados com a atuação do Diretor de Turma. De acordo com Pereira e Miranda (2003), a análise 
de documentos pode constituir uma valiosa técnica de recolha de dados qualitativos, desde que se tenha cuidado na 
sua análise e esta seja feita de forma objetiva, sem influências de ideias preconcebidas, sem prejuízo de se fazer 
uma leitura crítica, possibilitando assim o cruzamento com outras informações já recolhidas e a escolha dos 
documentos deverá ser criteriosa, de forma a possibilitar dar resposta à questão de partida. Espera-se apresentar a 
importância do papel do Diretor de Turma no ensino e aprendizagem dos alunos que tem esse acompanhamento. Os 
resultados puderam mostrar o quão relevante é a presença do Diretor de Turma para o desenvolvimento de 
habilidades intelectuais, morais e éticas nas turmas objeto deste trabalho. 

Metodologia 

Tendo em vista os objetivos propostos neste trabalho buscou-se realizar uma investigação que combinou as 
abordagens quantitativa e qualitativa do tipo descritivo. Segundo Gatti (2004) os métodos de análise de dados que se 
traduzem por números podem ser muito úteis na compreensão de diversos problemas educacionais. Mais ainda, a 
combinação deste tipo de dados com dados oriundos de metodologias qualitativas, podem vir a enriquecer a 
compreensão de eventos, fatos, processos. As duas abordagens demandam, no entanto, o esforço de reflexão do 
pesquisador para dar sentido ao material levantado e analisado. 

Foram feitos levantamentos de dados documentais relacionados aos resultados de rendimentos escolares na 
disciplina de Química e também referentes ao abandono, por parte dos alunos de duas turmas de 1º ano do Ensino 
Médio de uma escola pública do município de Itapipoca. 

A pesquisa foi realizada na Escola de Ensino Médio Joaquim Magalhães, localizada na Rua Pergentino 
Araújo, S/N, no centro do município de Itapipoca-Ce. Foram selecionadas como objeto específico de estudo duas 
turmas de 1º ano, das quais uma delas o 1º ano C possuía acompanhamento do Diretor de Turma e outra não o 1º 
ano S. 
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Analisou-se os documentos estruturantes que consideraram-se úteis à investigação: dados do SIGE (Sistema 
Integrado de Gestão Escolar) referentes aos rendimentos escolares da disciplina de Química e dados relacionados ao 
abandono escolar das turmas do 1º ano C e S. 

Considerou-se pertinente comparar apenas os resultados de Química, uma vez que, esta era a única 
disciplina ministrada pela mesma professora nas duas turmas pesquisadas. As demais disciplinas eram ministradas 
por professores diferentes em ambas as turmas, considerando-se incabível qualquer comparação no que se referem 
aos métodos de avaliação aplicados. 

 

Resultados e Discussão 
Os alunos das turmas do 1º ano C e S apresentam-se em um mesmo nível de conhecimento, uma vez que, 

ambos os alunos possuem a mesma faixa etária de idade e provém dos mesmos setores de ensino fundamental. 
Ressalta-se que os alunos do 1º ano C realizaram o ensino fundamental nas escolas públicas municipais localizadas 
na sede do município de Itapipoca e os alunos do 1º ano S frequentaram as escolas de ensino fundamental 
localizadas em localidades rurais, no entanto não foi perceptível nenhum desnível em relação aos conhecimentos 
prévios dos alunos em relação à Química. No que se refere a quantidade de alunos por turma o 1º ano S possui uma 
vantagem em conter apenas 34 alunos, enquanto o 1º ano C conta com 49 alunos. 

A turma do 1º ano C contava com o acompanhamento da Diretora de Turma e professora de Química Brena 
Teixeira. A mesma realizava um trabalho de incentivo por meio de conversas e dinâmicas de grupo que transparecia 
na dinâmica da turma. O mapa de sala elaborado pela professora deixava a sala de aula organizada e minimizava as 
conversas paralelas. Os representantes de turma eram bastante ativos no sentido de monitorar o uso de celulares e 
eletrônicos, os alunos que fossem flagrados utilizando aparelhos eletrônicos eram acionados pela Diretora de Turma 
que fazia a intervenção e comunicava aos pais e/ou encarregados da educação. A infrequência da turma também era 
acompanhada pelos representantes de turma e repassada para a Diretora de Turma, que ao perceber a ausência do 
aluno já entrava em contato para saber o motivo da falta. O aluno ao perceber a importância de sua presença na 
escola, evitava faltar por motivos desnecessários, quando necessitava realmente faltar por motivos de saúde entrava 
em contato com a Diretora de Turma que justificava sua falta para os demais professores. O não acompanhamento 
da infrequência gera sérios problemas de evasão escolar. 

Os rendimentos bimestrais para disciplina de Química (FIGURA 1) eram acompanhados fielmente pela 
diretora de turma. Ao final de cada bimestre a mesma fazia a impressão dos boletins individuais dos alunos contendo 
as médias bimestrais por disciplina e a quantidade de faltas, tais boletins eram entregues somente aos responsáveis 
pela educação do aluno, estes eram convidados a comparecerem na escola em um determinado período de dias de 
acordo com suas disponibilidades de tempo. A diretora de turma atendia individualmente cada responsável e 
apresentava a situação do aluno, enfatizando os pontos em que o aluno precisava melhorar, tais como: notas em 
algumas disciplinas, quantidades de faltas, comportamento em sala, uso do celular, horário de chegada na escola. 

Nas aulas de formação para a cidadania eram trabalhados temas motivacionais, valores éticos, morais, 
direitos e deveres do cidadão. Eram elaborados junto com a turma planos de metas por alunos para que os mesmos 
pudessem focar seus estudos nas disciplinas de maior dificuldade, os pais eram informados dessas metas e 
ajudavam da forma que podiam. 
 

Figura 1. Rendimentos bimestrais em química 1º ano C – Dados do SIGE 

 
 

 O gráfico de rendimentos bimestrais em Química, apresentados na Figura 1, aponta para uma diminuição do 
número de alunos abaixo da média ao longo do ano. Esse decréscimo na reprovação decorre de um 
acompanhamento por parte da Diretora de Turma, que ao perceber os resultados negativos realizou juntamente com 
os alunos um plano de metas e acionou os responsáveis para que fizessem um trabalho de incentivo ao estudo. Os 
estudantes ao se depararem com o desafio da meta se sentiram motivados a saírem da zona de conforto e 
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positivamente bateram suas metas. Ao final do 4º bimestre uma aluna ainda se manteve abaixo da média, tal aluna 
abandonou os estudos no final do ano por problemas familiares que fugiram das possibilidades da diretora de turma.  

 No 1º ano S o índice de reprovação foi altíssimo se comparado ao 1º ano C, os alunos evadidos que 
começaram a se ausentar no 3º bimestre foram contabilizados neste gráfico como alunos com média inferior a 6,0. 
Podemos afirmar que a existência de um acompanhamento mais efetivo, de um contato maior com esses alunos, 
teria minimizado esse resultado tão negativo na disciplina de Química (FIGURA 2). Segundo Tavares (2014) o diretor 
de turma assume-se com o papel de “tutor”, no sentido de protetor, conselheiro, regulador/estabilizador e orientador 
do desenvolvimento pessoal e intelectual do aluno, definindo-se como um professor que conhece bem os seus 
alunos, que coordena e lidera uma equipe pedagógica, que aproxima todos os elementos dessa equipe e que 
estimula e monitoriza a concepção e a realização de projetos e das atividades que estes projetos envolvem. Ele é o 
elo entre escola-aluno, escola-pais, alunos-escola. 

 
Figura 2. Rendimentos bimestrais em química 1º ano S – Dados do SIGE 

 
 

Considerações Finais 
A presente pesquisa propôs uma análise comparativa entre duas turmas de 1º ano do Ensino Médio de uma 

escola pública no que se refere à atuação do professor diretor de turma. Os resultados puderam mostrar o quão 
relevante é a presença do Diretor de Turma para o desenvolvimento de habilidades intelectuais, morais e éticas. O 
Projeto Diretor de Turma tem se mostrado bastante eficaz para a diminuição da evasão escolar, problema bastante 
frequente, principalmente no Ensino Médio. Os motivos que levam ao abandono da sala de aula são diversos, em 
alguns casos a escola só toma conhecimento desses motivos depois que o aluno se evade. O professor Diretor de 
Turma é capaz de prever um possível abandono por parte do aluno, uma vez que este professor conhece bem o seu 
aluno, sua posição socioeconômica, seus problemas familiares e pode trabalhar precocemente em cima de tais 
problemas impedindo que o aluno caminhe para o fracasso. 

A atuação da família na escola é fundamental para o avanço do aluno. O Diretor de Turma promove essa 
aproximação de forma amigável, de modo que os responsáveis passam a se sentir conscientes do seu papel 
enquanto educadores e parceiros da escola. Essa tarefa de aproximar a família da escola talvez seja a mais difícil, 
porém, já se deram grandes passos nesse sentido. 

Os resultados de rendimento escolares e evasão apresentados pela turma do 1º ano S certamente não são 
totalmente justificáveis pela ausência do Diretor de Turma, porém, é inegável que as metodologias do programa tem 
gerado bons resultados aos alunos que as vivenciaram. 
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