
 

 

 

NOME DA ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL NUNES COELHO 

TAREFA:  MASCULINIDADE TÓXICA - GÊNERO E QUESTÕES CULTURAIS 

Nº DE ALUNOS: 900 ALUNOS 

CICLO/ANO: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

 

1. METODOLOGIA/ABORDAGEM 

            O tema Masculinidade Tóxica e Sororidade foi abordado na escola utilizando 
metodologias de trabalho e equipe voltadas a práticas de rápida assimilação e fácil 
aplicação no contexto sócio educacional. 

Os trabalhos seguiram uma linha de raciocínio, para resolução de problemas 

levantados pelos alunos, baseada em: 

Comunicação 

Declaração 

Ação 

 A comunicação ou a exposição do tema proposto, e de temas que surgiram no 

decorrer das ações, foi feita através de reuniões, murais, faixas, cartazes, vídeos, 

mídias sociais como facebook e whatsapp e anúncios regulares em salas de aula. 

 Para dar início as atividades de apresentação do tema “Masculinidade Tóxica e 

Sororidade” aos alunos do sexto ao nono ano, foi elaborado e construído um mural 

explicativo, criado pelos multiplicadores do projeto Galera Curtição. Esta proposta 

visou buscar subsídios para despertar a atenção e a curiosidade nos estudantes, sobre 

o assunto em questão. 

 Para disseminar ainda mais o tema e partir para as ações efetivas, os 

professores e os alunos multiplicadores apresentaram para os estudantes e para toda 

a equipe docente da escola, um powerpoint, um vídeo explicativo e uma música 

“Eduardo e Monica” (banda Legião Urbana) para ilustrar as dinâmicas a serem 

desenvolvidas. Em seguida, foi realizado um Fórum, e para tal utilizou-se o ”cubo 

mágico”, contendo as questões norteadoras do debate:  

1- Como a Masculinidade Tóxica afeta a vida do homem? 

2- Como a Masculinidade Tóxica afeta a vida da mulher? 

3- O que se pode fazer na escola para diminuir as desigualdades de gênero? 



 

 

 

 

 

4- De que forma a Masculinidade Tóxica afeta sua vida, de seus pais, de 

parentes e de amigos? 

5- Como as crianças aprendem qual deve ser o comportamento de uma 

mulher ou de um homem? 

6- Em geral, quais são os comportamentos esperados dos meninos/homens na 

sociedade? 

Na execução da dinâmica, os alunos se organizaram em círculo. Logo após, o 

cubo era lançado e uma questão escolhida para nortear a discussão, oportunizando a 

todos os participantes, a exposição de ideias relacionadas ao tema e abertura de 

espaço para falarem sobre seus sentimentos.                                               

 Uma equipe de alunas multiplicadoras organizaram rodas de conversa no pátio 

da escola para conversarem sobre temas diversos, tais como: homofobia, feminismo, 

preconceitos, ansiedade, machismo, sororidade entre outros. Nessas rodas, sempre 

tinham alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, grupos de 20 a 25,  

coordenados pela equipe de alunas multiplicadoras e um ou mais docentes.  Desse 

modo, uma caixinha com os temas ia passando a cada aluno, que escolhia um assunto, 

lia e explicava aos colegas no centro da roda. Falava a sua visão acerca do que estava 

escrito e outros estudantes também podiam participar e interagir sobre o assunto. 

 Ainda, como parte das ações, foi realizada uma enquete/pesquisa pelos alunos 

multiplicadores, cujos dados revelaram informações importantes sobre 

situações/problemas que incomodam dos alunos. E com base nestes dados, estes 

alunos, viram a necessidade de intervir com ações paralelas ao tema “Masculinidade 

Tóxica e Sororidade”. E assim foram criados outros grupos para tratar de assuntos 

como, por exemplo, discriminação cultural e racial, questões pessoais ou familiares de 

caráter urgente entre outros. 

 Como ações complementares foram promovidos encontros culturais na escola, 

encaminhamentos Psicológicos, encaminhamentos Psicopedagógicos e Palestras com 

profissionais da área de Psicologia. 

 

 

  

 



 

 

 

2. VÍDEO 

 

            Os vídeos são excelentes estratégias para a divulgação e a ampliação de 

campanhas para conscientização sobre temas recorrentes na sociedade. Sem contar 

que quando se quer atingir um público específico é impossível desconsiderar a 

utilização desse tipo de mídia. Ou seja, os vídeos tornam-se essenciais no dia a dia das 

pessoas, principalmente no ambiente escolar.  

Desse modo, pensou-se na elaboração e na produção de um vídeo para maior 

conscientização sobre o tema Masculinidade Tóxica. Para tal, o professor Tiago e os 

alunos do oitavo e nono ano - Beatriz, Bianca, Gustavo (atores), Alice Vitória 

(responsável por dirigir os atores durante a gravação), Thaís, Tainara, Stéfany, Maria 

Fernanda, Alice Braga, Gabrielly, Kaik e Rafaela Marques, entre outros alunos, 

(avaliadores e críticos) ficaram responsáveis pela supervisão do projeto. Todos os 

estudantes juntamente com o professor se empenharam muito neste trabalho, pois 

se sabe que a produção de um vídeo requer conhecimentos técnicos e aparelhagem 

adequada, que garanta a qualidade de som e imagem. 

Na criação do roteiro, buscou-se captar as ideias relacionadas ao tema, com o 

intuito de sensibilizar, tocar os envolvidos no projeto, provocar uma reflexão mais 

profunda e abrangente, objetivando o crescimento individual e grupal de todos. Uma 

vez que o vídeo visa atingir um público bastante diversificado e oportunizar aos alunos 

uma nova visão acerca do assunto. 

 É notório o quanto o tema em questão é bastante complexo numa sociedade 

ainda muito marcada pela cultura machista. Contudo, na abordagem do assunto, 

buscou-se transmitir a mensagem da forma menos ofensiva possível e com grande 

teor reflexivo. Para garantir que a mensagem fosse passada dessa forma, o trabalho 

de pré-produção foi supervisionado pela Psicóloga e Psicopedagoga Cássia que 

trabalha com o grupo de jovens que participam do projeto Galera Curtição. 

 Acredita-se que a Masculinidade Tóxica talvez ofusque no homem a leveza na 

manifestação de seus sentimentos mais nobres em detrimento do que a sociedade 

espera e cobra dele. Ao final do vídeo nota-se que o HOMEM decide ser o que quer, 

aproveitando o melhor da FAMILIA e da SOCIEDADE sem perder sua essência, 

individualidade e características masculinas, sem modelos pré-estabelecidos. 

 O vídeo foi divulgado na escola, para os alunos e funcionários, com o uso de 

Datashow, em diversas redes sociais e será incluído nas aberturas de reuniões 

municipais que ocorrem no Cinelux ( auditório de palestras e apresentações artísticas 

da cidade), para toda a comunidade. A Escola criou-se um canal no Youtube para 



 

 

 

 

 divulgá-lo e, posteriormente, divulgar outros trabalhos. O vídeo retratou muito bem 

os conflitos vivenciados pelos homens diariamente numa sociedade machista, 

indiferente ao sentimento interno de cada um. O mesmo esta disponível no endereço  

https://www.youtube.com/watch?v=i_trvXwxCSE. 

Contexto do vídeo: Um homem preparando algo para beber tem que decidir 

entre o que deseja, o que a família espera e o que a sociedade cobra.  

Ao final do vídeo é apresentada uma mensagem direta. 

“Masculinidade não precisa ser tóxica, precisa ser respeitada!” 

 Uma curiosidade sobre a produção do vídeo foi a preocupação que os alunos 

tiveram com o tipo de luz a ser utilizado e demonstraram ter domínio sobre o assunto. 

A curiosidade que tiveram sobre a captação e sincronismo de vídeo e áudio e a 

descoberta de que, às vezes, o ambiente escolar é muito ruidoso para gravação de um 

vídeo gerou momentos de descontração durante as gravações. Mas, depois de todo o 

processo, gostaram da experiência e deixaram isso bem claro. 

 
                              Foto: Preparação para gravação do vídeo sobre masculinidade tóxica. 

 



 

 

Foto: Parte da equipe de elaboração do vídeo sobre masculinidade tóxica. 

 

 

 

3. DIVULGAÇÃO 

 

           Como descrito na metodologia, para a comunicação das atividades 

desenvolvidas foi utilizado um grande leque de possibilidades que garantiu não só uma 

boa abrangência, mas também a qualidade no repasse das informações. 

            O tema masculinidade tóxica foi amplamente divulgado através de um mural 

preparado pelos alunos sob a supervisão da Prof. Natália e da Psicopedagoga Cássia, 

através de vídeos e chamadas ao vivo no facebook, faixas, cartazes e “lembretes” 

sobre o tema em mensagens de WhatsApp entre outros. 

            É importante ressaltar que o trabalho extrapolou os muros da escola, ou seja, 

foi disseminado em toda a sociedade Luzense. E um dos momentos marcantes e de 

ampla divulgação, que causou um impacto positivo na sociedade, foi a participação no 

desfile de 7 de setembro onde os alunos compareceram em peso vestindo camisetas 

representativas do projeto e levando faixas, banners, cartazes e bandeiras com 

palavras de ordem. O trabalho foi muito elogiado pela sociedade que percebeu o claro 

e massivo envolvimento de toda a escola, tanto funcionários quanto alunos, com o 

projeto e com os temas tratados. 

 
Foto: Faixas de divulgação do tema Masculinidade Tóxica no desfile cívico de 7 de setembro 

 

 



 

 

Foto: Faixas de divulgação do tema Masculinidade Tóxica e Sororidade no desfile cívico de 7 de 

setembro 

 
Foto: Faixas de divulgação do tema Masculinidade Tóxica no desfile cívico de 7 de setembro 

 

 

 
Foto: Faixas de divulgação do tema Sororidade no desfile cívico de 7 de setembro 

 

 

 
Foto: Participação dos alunos no desfile cívico de 7 de setembro 

 

 

 



 

 

 
Foto: Divulgação das camisas sobre violência psicológica no site www.tevinafesta.com.br 

 
Foto: Trabalhando na confecção de murais explicativos sobre masculinidade tóxica e sororidade. 

 
Foto: Trabalhando na confecção de murais explicativos sobre masculinidade tóxica e sororidade. 

 



 

 

 

 

Foto: Desfile de 7 de setembro 

 

 
Foto: Desfile de 7 de setembro 

 

 
Foto: Alunos visitando as salas e convidando os alunos para participarem das atividades desenvolvidas 



 

 

 
Foto: Apresentação do vídeo para equipe de professores da escola. 

 

 
Foto: Alunos participando do lançamento do vídeo sobre Masculinidade Tóxica. 

 
 

4. ENVOLVIMENTO/PARTICIPAÇÃO 

 

Com o intuito de melhorar o relacionamento entre alunos no âmbito escolar, 

tornando-os mais participativos, cooperativos e cidadãos críticos capazes de construir 

um novo conhecimento, melhorando também o relacionamento familiar, com amigos e 

de forma geral, mudar positivamente seu destino, o tema Masculinidade Tóxica, 

trabalhado nesta etapa do projeto, viabilizou ampla discussão e significação do assunto 

sobre tudo para os meninos. Durante o período que antecede a execução da tarefa, 

ocorreram vários momentos em que se observou maior interação entre professor e 

aluno, escola e comunidade, aluno e aluno sempre norteados pelos temas propostos.  

Seguindo sugestões dos próprios alunos, no dia 12 de setembro de 2019, às 

17:30,  reuniram-se na escola Dom Manoel a equipe docente, a direção e 

principalmente os pais, destes, alguns se tiraram algumas dúvidas que ainda tinham 

sobre o projeto e outros relataram os efeitos e as mudanças positivas na vida dos filhos,  



 

 

 

 

com as atividades do projeto, bem como o entusiasmo de conhecer uma forma 

diferente de encarar os desafios inerentes à vida humana. Alguns pais relataram ainda, 

que após o envolvimento dos filhos nas atividades do projeto, estes se sentem mais 

empolgados e bem em estar na escola. 

Nas diversas rodas de conversas que ocorreram no período de realização desta 

etapa do projeto sempre estavam reunidos grupos com mais de vinte alunos que, 

através de depoimentos, trocaram muitas experiências. 

 
Foto: Alunos Multiplicadores e alunos convidados participando de uma das rodas de conversas. 

 

 
Foto: Roda de conversas com alunos dos sétimos anos 

 



 

 

 
Foto: Depoimento em uma das rodas de conversas 

 
Foto: Roda de conversas com alunos dos oitavos anos 

 

 
Foto: Roda de conversas com alunos dos nonos  anos 

 

 

 
Foto: Equipe idealizadora das rodas de conversas 



 

 

 

 

 

 

Já nas primeiras atividades propostas, como na dinâmica do cubo mágico, vários 

depoimentos de alunos foram observados. Um bom exemplo foi o aluno Yan Derik que 

expôs o quanto a masculinidade tóxica afeta sua vida, uma vez que ele tem muito medo 

do escuro, sem motivo aparente. E, já que seu pai sempre diz: “homem não tem medo 

do escuro, homem que é homem não tem medo do escuro”, ele fica se perguntando, 

de onde vem tanto medo. Para Yan, a fala de seu pai ao longo de muito tempo lhe 

acarretou muitos conflitos, o que ocasionou a busca por ajuda de um psicólogo e assim 

tem procurado melhorar a cada dia. 

 
Foto: Dinâmica do cubo mágico no 8º ano 11. 

 

 
Foto: Alunas participando da dinâmica do cubo mágico (8º ano 11) 

 

 

 



 

 

                    
               Foto: Alunas participando da dinâmica do cubo mágico (8º ano 10) 

 

 
Foto: Alunos participando da dinâmica do cubo mágico (8º ano 10) 

 

 

                      
                     Foto: Alunas participando da dinâmica do cubo mágico (8º ano 9) 



 

 

 

 
Foto: Alunos participando da dinâmica do cubo mágico (8º ano 9) 

 

Em outro momento, a aluna Ana Clara, do sétimo ano 8, expressou para seu 

colega o quanto ele a magoava, ao assumir uma postura preconceituosa contra ela. 

Contou que tal ação lhe foi tão prejudicial que quase a fez se automutilar e até pensar 

em suicídio. Contudo, a estudante confirmou que superou esse momento desagradável 

em sua vida e hoje além de não se incomodar mais com isso, ainda sente-se feliz, 

amadurecida e mais forte. 

A aluna Rafaela Cristina, do nono ano 06, contou que leu o livro: “Por Todas 

Nós”, de Ellora Haone, que aborda a questão da mulher, no âmbito social e familiar. E 

ao comentar sobre o livro relatou “meu pai tem mentalidade machista, afirma que a 

mulher deve estudar, mas suas atribuições serão sempre as mesmas, lavar, cozinhar, 

 
Foto: Aluna Rafaela Cristina 

 

 cuidar dos filhos, entre outros. Porém eu quero ser diferente em todos os aspectos”. 

E assim, muitos outros depoimentos ocorreram. Muitos sonhos foram 

partilhados, muitas emoções vivenciadas. Uma experiência ímpar e enriquecedora.  

Uma boa ação pode gerar outras ações semelhantes. Sob a coordenação das  



 

 

 

 

alunas Thaís Alves, Ana Letícia e Lara Cristhyne do oitavo ano nove, foi criado o 

banheiro feminino humanizado na tarefa 1 do Galera   Curtição, mas a ação foi tão 

proveitosa e enriquecedora que envolveu toda a Escola do Ensino Fundamental anos  

iniciais e   anos  finais.  Hoje   todos os banheiros femininos foram transformados e 

humanizados com frases impactantes tratando o tema Sororidade: Você é linda! Você é 

capaz! Você é merecedora! Você é especial!, entre outras. 

As alunas dos anos iniciais ficaram encantadas, chegaram em casa contaram 

para os pais, sobre os banheiros, limpos, perfumados, com papel higiênico, sabão 

liquido, absorventes, cremes para as mão. Isso causou um impacto positivo nas famílias 

dos alunos. Os pais acharam a ideia muito interessante e quiseram também participar. 

Os pais procuraram a Escola querendo saber sobre o assunto com a direção, se 

organizaram e agora a cada semana uma equipe de pais manda para a Escola kits de 

higiene para os banheiros femininos humanizados, que a partir de então sempre estão 

organizados e cheirosos. Uma equipe de alunos vistoria todos os dias! 

As coordenadoras desta ação acima estão empenhadas em modificar também 

os banheiros masculinos e abordar o tema Masculinidade Tóxica e seus prejuízos para a 

vida pessoal e social dos homens. Desse, pretende-se valorizar e preservar sentimentos 

nobres dos meninos, elevar a autoestima deles e tentar afastá-los de ideias machistas 

que ainda imperam na sociedade. 

 
                     Foto: Equipe idealizadora dos banheiros humanizados  

Uma atividade “paralela” ao tema Masculinidade Tóxica e Sororidade que 

aconteceu e teve uma excelente repercussão entre os alunos foi a enquete realizada 

pelas alunas do 8º ano ( Maria Eduarda, Laryssa, Andresa, Yasmin, Lara Vitória) durante 

recreios com os temas que surgiram nas rodas de conversas: Depressão, homofobia, 

ansiedade, bullying, gravidez na adolescência. Com o resultado, da enquete, criaram  



 

 

 

 

um gráfico para apresentar e discutir os resultados. 

Para complementar o trabalho, convidaram a psicóloga Carla Roberta 

Lamounier para abordar o tema : Depressão e alto mutilação com os alunos do 6 º ao 9 

º ano.  A psicóloga veio dia 13/09/2019 e fez uma palestra para um grupo de alunos  

que se inscreveram previamente com as coordenadoras para participarem do evento.     

           Ela falou sobre depressão, os distúrbios que caracterizam a depressão, as 

possíveis causas que incluem combinações de origens biológicas, psicológicas e sociais. 

Que a depressão tem tratamento, psicoeducação, terapia familiar, comportamental 

psicoterapia. Depois dessa abordagem feita pela psicóloga, as alunas promoveram um 

Fórum   sobre Bullying, para que os alunos que já sofreram bullying, falar como foi e 

como conseguiram vencer. O Fórum foi um momento de troca de experiência incrível, 

contaram coisas que acontecia na escola e muitos não sabiam, todos, dialogando, 

puderam ter noção de quanto o assunto é sério. 

 
Foto: Psicóloga Carla Roberta Lamounier 

 
Foto: Alunas promotoras da palestra e a Psicóloga Carla Roberta Lamounier 



 

 

 

 

Foto: Alunos participando da palestra com a Psicóloga Carla Roberta Lamounier 

acompanhados pelo Prof. Andreone 

 

Foto: Alunos participando da palestra com a Psicóloga Carla Roberta Lamounier 

Um outro trabalho interessante surgiu a partir dos alunos Carlos Eduardo, Maria 

Thereza, Milena, Maria Eduarda e Alice do oitavo e do nono ano, preocupados com as 

vítimas do bullying relacionado a questão racial e cultural, praticados na escola, 

colocaram em todas as salas um cartaz com os dizeres: “Cultura reflete a identidade de 

um povo. Seu jeito de ser, de viver, de conhecer e aprender. Você faz parte de nossa 

história. Você faz parte da cultura luzense! Viva a Congada”. O objetivo era para que 

todos os alunos da escola refletissem sobre a história e os valores culturais, sobretudo 

do povo africano que muito contribui na cultura brasileira e de Luz. E ainda, 

aproveitando o momento da tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário em Luz e 

valorizar as Congadas (grupos populares da cidade), os alunos mencionados 

organizaram um terno misto para fazerem, simbolicamente a abertura da festa no pátio 



 

 

 

 

 da escola com a participação de todos os alunos do Ensino Fundamental. O momento 

de dança e canto abrilhantou a beleza e a riqueza da cultura popular. 

 
Foto: Apresentação de congada. 

 

E encarando como envolvimento também as ações indiretas que são o reflexo 

ou frutos de um trabalho, outras sementes tem brotado no decorrer deste projeto. 

Viu-se que numa sala (8º ano 10) os alunos estavam desmotivados, 

desinteressados, com dificuldades de aprendizagem e com problemas pessoais e 

interpessoais. No decorrer do projeto Galera Curtição, os estudantes lidam com 

virtudes como a compaixão, a empatia, o amor, o respeito e compreendem  o valor de 

si e do outro, despertando-lhes a vontade de melhorar, de “ser bom”. Alguns alunos 

procuraram psicopedagoga, uma vez que há atendimento na escola, para saber uma 

“receita” para se tornar bom. A profissional orientou que não existe uma “receita”, só 

depende deles, do esforço e da força de vontade em serem bons, que essa força vem 

do coração. Com certeza, o projeto vem fazendo a diferença na vida dos alunos, uma 

vez que é perceptível o esforço que vêm fazendo para tentar melhorar o 

comportamento, as atitudes, as tarefas escolares. 

 O aluno Luís Otávio teve um destaque especial em certo momento da execução 

do projeto, pois vem de muitos conflitos familiares, às vezes se apresenta  rebelde e 

agressivo. O projeto fez acender nele a luz que há muito havia sido apagada, pois Luís 

Otávio redescobriu suas qualidades, que acreditava não mais existirem.  Hoje é um líder 

em sala, faz tudo, está feliz, tem amigos, cumpre com as obrigações de aluno e tem um 

sonho: ser peão de boiadeiro e já até monta em bois nos rodeios regionais. Tem o dom 

do artesanato em couro de gado e fez questão de apresentar seu trabalho aos colegas. 

Outro aluno, Lucas, também aluno da sala 10, deu uma mostra de honestidade muito  



 

 

 

 

 

grande, achou na sala, embaixo da sua carteira uma calculada financeira novinha, 

percebeu que deveria ser de algum estudante da faculdade, que utiliza o prédio da 

escola no período noturno, procurou a direção, e esta fez chegar às mãos da dona. 

Lucas recebeu uma carta em agradecimento e uma caixa de bombons da aluna que 

tinha perdido. O estudante ficou muito feliz pelo reconhecimento e descobriu que atos  

simples podem melhorar a vida de todos. É notório que os alunos da sala hoje têm uma 

autoestima mais elevada, valorizada e eles são conscientes de sua importância para a 

Escola, estão se esforçando muito para se tornarem melhores alunos. 

 
                                   Foto: Aluno Lucas recebendo presente de agradecimento. 

Na Escola Dom Manoel as atividades não foram limitadas apenas ao grupo de 

alunos multiplicadores. Essa liberdade e envolvimento de toda a escola despertou 

ações como a da aluna do 7 º ano 8, Brenda, que ficou muito envolvida com o tema 

sororidade que compôs um poema que foi trabalhado como letra de música inédita 

com suas colegas de sala. E estão se esforçando para produzir a música  e elaborar uma 

coreografia para a mesma. Seguindo ainda esta linha musical os alunos do 8º ano 10 

(Luís Otávio, Davi, Igor e Gabriel) fizeram uma paródia em homenagem as meninas. 

Mais um exemplo de trabalho autêntico, produzido pelos próprios alunos e mostrando 

os efeitos transformadores do projeto. 

Outro ponto muito importante tanto nas ações quanto na divulgação dos 

trabalhos foi a criação conjunta de modelos de camisetas do Projeto Galera Curtição 

para enfatizar melhor nossa participação no projeto perante a Comunidade Luzense, no 

desfile de Sete de setembro. Uma equipe de alunos elaborou uma camisa sobre 

bullying, sob a coordenação das Professoras: Romana, Marilene e Lorena, para 

trabalhar melhor o tema. Outra equipe de estudantes fez a camisa representativa com 

a equipe docente e demais funcionários da escola. Para tal, os alunos buscaram 

patrocínios na comunidade. 



 

 

 
Foto: Alunos e professores com as camisas sobre violência psicológica no desfile de 7 de setembro. 

 

  
Foto: Camisa sobre violência psicológica. 

Como já foi citado anteriormente, outros grupos tratando os temas 

“Masculinidade Tóxica e Sororidade” trabalharam muito na confecção dos materiais 

para o desfile e na preparação geral dos envolvidos. Neste período de preparação para  

o desfile ocorreram desde ensaios do hino nacional até esclarecimentos e reflexões 

sobre os temas de cada bloco. 
 

O público envolvido direta ou indiretamente nesta faze do projeto girou em 

torno de 900 alunos de toda a escola, mais a sociedade luzense presente no desfile do 

Sete de Setembro, cerca de 2000 mil pessoas, além dos professores e funcionários de 

outros setores da escola. 



 

 

 

 

 

 
Foto: Alunas dos 9º anos preparando os materiais para o desfile de 7 de setembro. 

 

       
 



 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto Galera Curtição tem tirado os alunos de uma zona de conforto em 

que estes se encontravam, trazendo grandes mudanças em seu comportamento 

despertando assim sentimentos de compaixão, empatia, vontade de ajudar, serem 

solidários, preservar a amizade entre alunos e professores, despertou novamente 

entre eles o “querer estar na Escola”. 

O envolvimento de todos no projeto vem se tornando notório, pois observa-se 

que os alunos estão se abrindo mais, receptivos, conversando sobre suas dificuldades 

e conflitos, o que tem possibilitado novos encaminhamentos para profissionais 

especializados da área de saúde(através das secretarias de Saúde e de Bem Estar 

Social). Desse modo, a partir das rodas de conversas e necessidades individuais, cinco 

estudantes já foram encaminhados: uma aluna do 6 º ano, com déficit intelectual; 

outra do 8º ano, com diagnóstico de TDAH e recente luto familiar; um aluno do 8º ano, 

com depressão e ideias suicidas; uma aluna do 9º ano, com quadro de anorexia grave e 

uma estudante  do 8º ano, com um quadro de desestruturação familiar acentuada. 

Um fator muito interessante que ocorre quando se trabalha com pessoas é que, 

ao se propor um tema para trabalhar, surgem outros assuntos que também se 

mostram urgentes e devem ser cuidados a tempo pelos que se identificam como 

agentes responsáveis e transformadores da sociedade em que vivem. Os professores e 

alunos multiplicadores assumiram o desafio de buscar o envolvimento dos estudantes, 

equipe docente, comunidade escolar e assim atingir com bons resultados a sociedade 

na qual estão inseridos. Desta forma os temas propostos foram trabalhados e 

extrapolados, o que gerou um ambiente de autoconfiança entre todos os envolvidos, 

pois, uma vez que um aluno que vê uma sugestão sua sendo tratada com seriedade 

pela equipe de professores e por seus colegas ganha algo que o acompanhará a vida 

toda, confiança. E professores que tem alunos confiantes conseguem extrair o estes 

tem de melhor em todos os âmbitos. 

 O projeto tem oportunizado mudanças significativas no comportamento de 

alunos e professores, que tem se portado como parceiros na arte de aprender sempre. 

Quando a Escola busca o melhor para seus alunos toda a comunidade escolar ganha 

com os resultados, uma vez que alunos com emoções e sentimentos equilibrados 

tornam se autores de sua própria história. 

 


