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Resumo 

Neste trabalho, será abordado o tema “Dinâmicas turbulentas”, ou seja, os 

conflitos interpessoais dentro do espaço escolar.  Esse é um assunto complexo 

e presente no cotidiano de todos os professores. Para tanto, o objetivo do 

trabalho é o de investigar as causas das dinâmicas turbulentas, ou seja, dos 

relações conflituosas que permeiam o contexto escolar. É de grande relevância 

que o professor leve para a sala de aula conteúdos em que o aluno sinta-se 

seguro e confiante. Sebendo que o professor respeita a sua cultura, seu 

espaço, dando-lhe suporte para o seu crescimento auxiliando a criticar, sem 

medo de se expressar para tornar-se um cidadão competente. 

 

Introdução 

Os conflitos interpessoais resultam da ausência de concordância no sistema de 

interação entre as pessoas, No cotidiano escolar são comuns às situações de 

conflitos envolvendo professor e aluno, Turbulência e agitação motora, 

dispersão, crise emocionais, desentendimento. São alguns exemplos de 

dinâmicas conflituais, que com frequência, deixam todos desamparados e sem 

saber o que fazer. 

  

Objetivo 

Investigar os motivos que causam as dinâmicas turbulentas, e buscar 

informações que levam professores, gestores e funcionários de uma mesma 

escola que possam desenvolver com as famílias e na comunidade estes 

acontecimentos para juntos buscar soluções problemas que favoreçam melhor 

o convívio entre todos os segmentos envolvidos. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada neste projeto será a pesquisa bibliográfica, em que 

serão consultadas várias literaturas relativas ao assunto mediante estudos e 

pesquisas relevantes para a temática em questão. 

 



Desenvolvimento 

Os conflitos entrópicos são desperdícios de energia provocados por situações 

de conflitos que podem ocorrer em sala de aula, diante do alto índice de 

advertências verbais emitidas pelo professor na esperança de conter ou 

controlar os alunos, o que consome muita energia positiva e desgasta a relação 

gerando a redução do aproveitamento do tempo de aula  devido a  constante 

intervenção do professor. Em situações de crise os indivíduos ficam  envolvidos 

totalmente pela emoção, perdendo assim o controle sobre suas próprias ações, 

sendo alimentados pelas reações produzidas pelo meio em que se encontram, 

devido ao poder de contágio que existe  entre eles,  porém na ausência de uma 

plateia as crises emocionais tendem a se dispersar, como aponta Heloisa 

Dantas(1990 apud IZABEL GALVÃO, 1995). 

Segundo o Estatuto da criança e do adolescente (2008), no art. I - Esta lei 

dispõe a proteção integral à criança e ao adolescente.  E no art. IV - É dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  

Segundo Puig (1998, p. 39), do ponto de vista pedagógico, a clarificação de 

valores baseiam-se na ação consciente e sistemática do educador, que tem por 

objetivo estimular processos de valorização que levem os alunos à 

compreensão de quais são realmente os seus valores, para que possam sentir-

se responsáveis e comprometidos com os mesmos. Para estimular este 

processo o educador deve proporcionar programas e experiências que 

favoreçam o autoconhecimento consciente, quanto aos valores preferidos, 

enviando toda a doutrinação ou inculcação.  

Segundo Vinha (2009), é necessário que a criança participe de ambientes não 

somente familiares, mas sim social, para que ela aprenda a ter um convívio em 

grupo, aprenda a lidar com situações de problemas para que venha a criar e 

desenvolver sua própria autonomia, ela afirma que o ambiente escolar é um 

local apropriado para está convivência, pois só a criança convivendo em grupo 

é que ela aprende a resolver seus próprios conflitos, obtendo autonomia. 

Enquanto a criança é heterônoma, ela respeita totalmente a autoridade dos 



pais, professores ou do adulto que estiver mais próximo; tem um 

comportamento que se pode  controlar, mas conforme vão crescendo 

entendem que o “mundo gira em torno deles”,  tornando-se  indisciplinados, 

sendo que o professor poderá  intervir de forma  amistosa e coerente para não 

se prejudicar e  nem prejudicar a educação da criança. 

 

Resultados preliminares 

O estudo do comportamento dos alunos de maneira contextualizada possibilita 

que percebamos que as Dinâmicas Turbulentas são interações entre o sujeito e 

seu ambiente e caracterizam-se pela elevada frequência de condutas de 

dispersão, agitação e impulsividade nas relações de alunos e professor. Cabe à 

escola, ao professor e a todos os segmentos envolvidos executar o seu papel 

de adulto mediador nesta fase de transição. 
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