
 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde - ISSN 2525-4014                            Nº 7, p. 14-20, Nov/2019 

 

 

 

MAIA & LIMA (2019) 

                  REVISTA 

       PLUS FRJ 
A Revista Multidisciplinar em 

Educação e Saúde  

ISSN - 2525-4014 

 
A INDISCIPLINA NO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA 

PÚBLICA 

 
ROSA MARIA ARAÚJO PEIXOTO MAIA

1
; ALEXANDRA SOUZA COSTA LIMA

2
 

 
1
Graduada em Letras - Português e Inglês pela Universidade Estadual do Ceará. Especialista em Gestão e Coordenação 

Escolar. 

2
Graduada em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar pela Universidade de Fortaleza -UFC, especialização em 

Psicopedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú -UVA e mestrado em Administração pela Universidade Estadual 

do Ceará (UECE. Professora do curso de Pedagogia e da especialização da Faculdade PLUS. 

RESUMO 

O referido artigo traz como tema A Indisciplina no Ensino Fundamental II da Escola 
Pública e tem como objetivo identificar as principais causas do desinteresse, da falta 
de motivação dos jovens pelos estudos, levando em consideração o significado de 
disciplina e indisciplina na sala de aula; as principais dificuldades e desafios que a 
escola precisa enfrentar para começar a superar a indisciplina e o papel da família 
diante desse problema. Para fundamentar esse estudo buscou-se se pautar em 
vários teóricos como: Vasconcelos (1956), Antunes (2003), Tiba (2006). E outros. A 
metodologia utilizada é pesquisa bibliográfica, descritiva, social e qualitativa. Diante 
das leituras verificou-se que os teóricos contribuem em explanar muito bem suas 
ideias sobre as diversas causas da indisciplina escolar e sobre a falta de motivação 
dos alunos pelos estudos na escola pública.  

Palavras-chaves: Indisciplina. Disciplina. Motivação. 

 

ABSTRACT 

The theme of this article is the indiscipline of public middle school students and its 
objective is identify the main causes of disinterest, demotivation of the young people 
by their studies, taking into consideration of discipline and indiscipline in the 
classroom; the main difficulties and challenges that the school must face in order to 
begin to overcome indiscipline and the family’s paper in the face of the problem. To 
base this study, it was based on several theorists: Vasconcelos (1956), Antunes 
(2003), Tiba (2006). And others. A methodology used is bibliographical, descriptive, 
social and qualitative research. About the readings it was verified that the theorists 
contribute in explaining very well their ideas on the different causes of the school 
indiscipline and on a lack of motivation of the students by their studies in the public 
school. 
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INTRODUÇÃO 

          A indisciplina é considerada hoje, um grande desafio para as escolas públicas, 
para a comunidade onde essas escolas estão inseridas e para o sistema 
educacional como um todo.  São várias as causas que normalmente contribuem 
para a falta de disciplina dos jovens dentro e fora da escola. Condições 
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socioeconômicas, culturais, políticas e educacionais podem ser apontadas como 
causadoras dessa situação. A falta de incentivo dos pais, muitas vezes por forçarem 
o filho a ajudar em casa e/ou no trabalho, a necessidade de entrar no mercado de 
trabalho, a escola distante de casa, a falta de interesse pela escola e a real situação 
do meio escolar, em não ser uma atração principal para seus alunos, são 
enquadrados como os principais motivadores da indisciplina escolar, vivenciada 
pelos alunos da escola pública brasileira. 

Nessa abordagem, o artigo tem como objetivo identificar as principais causas 
do desinteresse dos jovens brasileiros pelos estudos, na rede pública de ensino. 
Esses jovens precisam de uma educação mais motivadora. A educação tradicional 
não causa mais maior impacto, grande interesse aos alunos atuais. Os problemas já 
enfrentados por eles, fora da escola, já os deixam sem muita expectativa de vida. Se 
tratando da comunidade do Alto Alegre, bairro bastante carente, no munício do 
Maracanaú, onde está inserida a EMEIEF Júlio César Costa Lima I, o que muitos 
jovens têm como referência é a vida do traficante que mora na comunidade na 
melhor casa do bairro, possui um bom carro, muitas vezes, importado, veste roupa 
da moda, de marca. Portanto, verificando essas referências externas, a escola 
precisa urgente, mudar essa realidade e passar a ser vista como um local atrativo 
por esses jovens. 

 O aluno precisa vivenciar um vínculo afetivo e prazeroso com a escola. Ele 
precisa gostar de ir à escola, e não, ser obrigado apenas a frequentá-la. A escola 
tem que representar para o aluno um lugar de espaço motivacional, em que ele 
possa ter acesso ao conhecimento, mas também um espaço que seja possível 
construir as relações sociais, humanas, éticas de cidadania e se considerarem 
importantes para suas vidas. A escola é espaço para aprender, socializar, conversar, 
trocar ideias, ouvir o outro.  

A didática tradicional não causa mais interesse ao aluno atual. A sala de aula 
precisa se transformar num espaço onde os alunos possam interagir, trabalhar mais 
seus potenciais. Esse espaço, tão significativo na escola, a sala de aula, tem que ter 
ligações com o mundo do aluno. Conteúdos que só servem para avaliações não são 
mais atrativos. A escola, em geral, precisa promover atividades de aprendizagem 
que ajudem seus alunos a compreender o mundo que os cercam e assim, despertar 
neles, um interesse mais motivador e mais gratificante pela sua escola, e 
consequentemente, pelos seus estudos. 

 O interesse em pesquisar essa temática surge devido à inquietação dos 
profissionais de educação, principalmente dos professores, em estarem sempre se 
perguntando o porquê desses alunos não terem interesse pelos seus estudos. O 
porquê da escola não ser um local atrativo e de interesse pelo seu principal público 
alvo, o estudante.  

          Este artigo é uma pesquisa científica, a partir da contribuição de autores 
como Vasconcelos (1956), Antunes (2003), Tiba (2006) entre outros que vamos 
utilizar devido a grande contribuição de cada um, em explanar muito bem suas 
ideias sobre as diversas causas da indisciplina escolar e sobre a falta de motivação 
dos alunos pelos estudos na escola pública. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Conceito de Indisciplina e Disciplina    

        Atualmente a questão da indisciplina nas escolas tornou-se um problema 
pedagógico. Mas alguns podem se perguntar: O que é indisciplina? O que é 
disciplina? Segundo definição do Dicionário Didático (2007, p. 560,345), a palavra 
indisciplina significa falta de disciplina e a palavra disciplina significa capacidade de 
seguir normas ou regras próprias de uma profissão, de um grupo ou de uma 
atividade. 
          Para Antunes (2003, p. 9) o melhor modo de visualizarmos a questão da 
indisciplina é conceituá-la e até definir o que seria uma classe indisciplinada. E 
segundo o autor, a definição para uma classe indisciplinada seria aquela que: 

 Não permita aos professores oportunidades plenas para o desenvolvimento 
de seu processo de ajuda na construção do conhecimento do aluno; 

 Não ofereça condições para que os professores possam ‘acordar’ em seus 
alunos sua potencialidade como elemento de auto-realização, preparação 
para o trabalho e exercício consciente da cidadania;  

 Não permita um consciente trabalho de estímulo às habilidades operárias, 
ao desenvolvimento de uma aprendizagem significativa e vivências 
geradoras da formação de atitudes socialmente aceitas em seus alunos.   

          O mesmo observa que em nenhum momento foi mencionada a palavra 
‘silêncio’ ou sugeriu-se quietude por parte dos alunos. E questiona: existindo todas 
as condições citadas, o professor constrói conhecimento e desenvolve esquemas de 
aprendizagem significativa? Se a resposta a essa questão for ‘sim’, é preciso 
batalhar contra a indisciplina. Restaurar o respeito, estabelecer limites, ressignificar 
escola, o conceito de disciplina e dignificar uma das profissões que hoje está 
desqualificada. Uma vez observado a necessidade de fomentarmos em nossos 
alunos a urgência em ‘acordar’ para o reconhecimento de suas potencialidades e da 
busca de sua realização pessoal. Precisamos perceber e compreender que cada ser 
é único. E por isso demanda um relacionamento único, que vá de encontro as suas 
carências não para alimentá-las, mas para estimular uma mudança real, criativa e 
que culmine no processo de desenvolvimento de uma aprendizagem significativa.  

          Na didática tradicional o termo disciplinado era usado para todo e qualquer 
aluno que praticava sempre o silêncio na sala de aula. Esse aluno era disciplinado 
porque além do silêncio, ele era obediente e estudioso. Hoje, não podemos mais 
pensar dessa forma. O autoritarismo, da educação tradicional, não pode mais estar 
à frente da espontaneidade da educação moderna dos tempos atuais. A sala de aula 
atual é bem divergente quando se trata de alunos disciplinados ou não. O aluno 
pode ter um excelente comportamento, mas pode ser indisciplinado; como ao 
contrário também é bem característico, o aluno ser disciplinado e ter um péssimo 
comportamento. Nem sempre aquele aluno que tira 9,0 e 10,0 é sempre aquele 
aluno que pratica o silêncio na sala, que não bagunça; como também nem sempre o 
que tira nota inferior a 6,0 é o pior aluno da sala. Muitas vezes nos deparamos com 
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alunos totalmente indisciplinados e que na hora da avaliação tira notas melhores do 
que aquele aluno quietinho, comportado. Então é muito relativo.  

          Atualmente é bem mais válido para o professor avaliar o seu aluno num todo, 
levando em consideração comportamento, realização das atividades de sala e casa, 
participação das aulas, assiduidade, do que simplesmente avaliar seu aluno apenas 
pela nota em uma determinada avaliação parcial e/ou bimestral. Muitas vezes o 
aluno é conhecido como o pior da turma, em comportamento, mas na hora que lhe é 
atribuído uma tarefa em equipe, uma tarefa de apresentação de um determinado 
tema em uma culminância, esse aluno é o que melhor se destaca. Então não 
podemos mais generalizar que uma boa sala de aula é aquela em que o silêncio é 
mais praticado, é aquela em que alunos se encontram estáticos e apenas de cabeça 
em direção ao quadro, livro ou atividade no caderno. Os tempos mudaram, e a 
definição do péssimo e do bom aluno também mudou. 

 

As principais dificuldades e desafios que a escola precisa enfrentar para 
começar a superar a indisciplina 

          São vários os fatores que influenciam e contribuem para que hoje, a escola 
seja vista como um novo espaço repleto de novos desafios. Esses desafios 
abrangem situações econômicas, políticas e culturais. É impossível se pensar numa 
escola hoje, principalmente na escola pública, sem a presença de aluno que não 
vivencie na sua moradia, pais desempregados, alunos que desconhecem pai, que 
foram abandonados por pai e/ou mãe e são criados pelos avôs ou por outros 
membros da família, alunos envolvidos no crime. É impossível se pensar hoje em 
uma escola sem a presença das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas de 
seus professores. Então são vários os fatores que se tornam grandes desafios para 
a comunidade escolar. Ou se pensa em acompanhar essa geração ou a escola 
continuará sendo cada vez mais um espaço sem estímulo para o seu público alvo, o 
aluno. 

          Atualmente a escola não pode ser mais pensada como um local onde apenas 
se ensina a matemática, o português, história, geografia, dentre outras, mas sim, um 
espaço onde o aluno deva se sentir atraído para além de aprender essas disciplinas, 
sentir que a escola é também um espaço onde eles possam interagir uns com os 
outros, trocarem ideias, descobrirem e revelarem seus dons e poderem colocá-los 
em prática, fazendo com que esses alunos se sintam úteis, importantes dentro da 
sua comunidade.  

          A escola de hoje não pode mais desenvolver o seu papel sem se pensar em 
projetos sociais que envolvam o aluno no esporte, na arte de aprender fazendo, no 
lúdico. A escola pública atual deve deixar de pensar preconceituosamente, achando 
que esses meninos e meninas não querem aprender, que possuem dificuldade de 
aprendizagem, que não querem nada. Que o “coitadinho” não aprende porque mora 
numa área de risco, numa comunidade pobre, porque passa fone, porque o pai e/ou 
a mãe é alcóolatra, isso e aquilo. O que tem que mudar é a maneira de como 
ensinar e tornar a escola mais atrativa para o aluno. O professor deve estar sempre 
se capacitando para encontrar novas fórmulas para a sua aula se tornar atraente e 
dinâmica. Enquanto nós, professores, não correr atrás para acompanharmos essa 
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nova geração, iremos carregar o peso da indisciplina na sala de aula e da falta de 
interesse dos nossos alunos pelas nossas disciplinas, ainda lecionadas de forma 
tradicional por vários de nossos colegas docentes. 

         Se aqui abrirmos para citar Paulo Freire, poderemos perceber essa visão da 
escola que é; que traz para seus alunos e professores uma responsabilidade, um 
caminho para a construção da cidadania.     

A escola cidadã é aquela que se assume como um centro de direitos e 
deveres. O que a caracteriza é a formação para a cidadania. A Escola 
Cidadã, então, é a escola que viabiliza a cidadania de quem está nela e de 
quem vem a ela. Ela não pode ser uma cidadã em si e para si. Ela é 
cidadão na medida mesma em que se exercita na construção da cidadania 
de quem usa o seu espaço. A Escola Cidadã é uma escola coerente com a 
liberdade. É coerente com o seu discurso formador e libertador. É toda 
escola que brigando para ser ela mesma, luta para que os educandos-
educadores também sejam eles mesmos. E como ninguém pode ser só, a 
Escola Cidadã é uma escola de comunidade, de companheirismo. É uma 
escola de produção comum do saber e da liberdade. É uma escola que vive 
a experiência tensa da democracia. (REDIN et al., 2010.p.155). 

Uma escola cidadã é justamente aquela escola que capacita e acredita cada 
vez mais na capacidade dos seus integrantes, dos seus alunos. É aquela escola que 
forma seu aluno para a vida, para exercer com dignidade o verdadeiro papel de um 
cidadão reconhecido e valorizado pela sociedade e por ele mesmo. 

 

A importância do papel da família na vida escolar do aluno 

         No que diz respeito à educação, família e escola têm que andar juntas para 
que os resultados sejam realmente atingidos, caso contrário a criança, o 
adolescente perceberá facilmente até onde pode ir em relação à escola e à família e 
acabará tirando proveito de um lado e de outro para assim poder fazer o que quiser 
e se sobressair bem em todas as situações. 

         Se o aluno indisciplinado tem sempre a proteção de seus pais, chega em casa 
e diz o que quer da escola e/ou do professor ou do grupo gestor e os mesmos não 
vão até à escola para tomarem conhecimento do que realmente aconteceu, lá na 
frente os problemas causados serão bem mais difíceis de serem compreendidos e, 
consequentemente, resolvidos. Essa falta de acompanhamento do(a) filho(a) na 
escola, o distanciamento dos pais com os professores, diretor, coordenador e 
demais agentes de educação estará reforçando ao aluno que o seu comportamento 
dentro da escola é insignificante, deixando assim o aluno a ter uma vida escolar 
indisciplinada, sem controle para toda a comunidade escolar, gerando sérios 
problemas para a vida estudantil do aluno e da própria instituição escolar. Diante 
dessa situação, faz-se necessário reforçar: não haverá educação sem que haja 
união entre pais e escola.  

         A família não pode, jamais, delegar apenas à escola a total autoridade de 
educar sozinha aquele indivíduo. No entanto, quando não há mais o que fazer, todas 
as medidas se esgotarem e restar somente a expulsão do aluno, os pais aparecem 
dizendo ser marcação com o filho, que o filho, em casa, é um menino(a) ótimo(a), e 
isso e aquilo; aí correm a procura de seus direitos junto ao Conselho Tutelar, à 
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Secretaria de Educação e a todas às instancias necessárias. No entanto, esquecem 
que a única instancia que precisavam ter recorrido era a mais básica de todas, a 
unidade escolar. Se trabalharmos juntos para a prevenção não seria necessário 
haver punição.  

A cada uma, família e escola, cabe cumprir a parte que lhe compete, 
mesmo que possa haver algumas áreas de confluência e superposições, 
pois para a escola seus alunos são transeuntes curriculares; para os pais, 
seus filhos são para sempre. (TIBA, 2006, p.188)  

Podemos olhar para a escola como uma viagem de trem, que leva o aluno de 
um ponto a outro e que no trajeto lhe foi dado a oportunidade de ouvir, ver, sentir, 
imaginar, aprender, construir, experimentar tudo que surgiu nesse caminho. E ao 
chegar ao ponto final desse trajeto, sua família estará lá, para receber esse ser em 
formação que acabou de passar por mais uma rica experiência escolar. 

 

METODOLOGIA 

         Para a abordagem do problema, a pesquisa é considerada de natureza 
bibliográfica, descritiva, social e qualitativa. A análise descreve sobre o desconforto 
de muitos profissionais da educação, principalmente dos professores, e é um 
assunto que, na atualidade, é visto sempre de suma importância. É também uma 
pesquisa social e qualitativa por analisar um perfil dentro da sociedade englobando 
escola, família e comunidade escolar como um todo; e por qualificar categorias de 
análises de estudiosos como, Vasconcelos (1956), Antunes (2003), Tiba (2006), 
Redin (2010) dentre outros que abrangem o assunto da indisciplina, que se inicia 
fora da escola e se reflete diretamente dentro da comunidade escolar, considerando 
a vivência externa de cada um. 

         Na pesquisa foi citada, apenas como referência, a escola EMEIEF Júlio César 
Costa Lima I, situada no bairro Alto Alegre, comunidade bastante carente, no 
município de Maracanaú. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         No presente estudo foi possível constatar que as questões de cunho 
afetivo/emocional são de suma importância no que se refere aluno/escola, 
aluno/família e família/escola. Tendo em vista que o ser humano inicia seu processo 
de construção da personalidade dentro do seio familiar e as estruturas externas 
ajudam a reforçar todo esse processo. Vale perceber a importância dos 
relacionamentos entre a família e escola; dos possíveis transtornos, não havendo 
essa interação, da presença dos pais e da falta de limite e educação de nossas 
crianças e adolescentes em idade escolar.   

         No modelo tradicional, o papel da escola era ensinar. Hoje, além de ensinar, a 
escola precisa educar, trabalhar valores, resgatar a autoestima dos seus alunos e 
saber reconhecer e valorizar o que cada um tem pra oferecer, reconhecer as 
riquezas intelectuais de cada um como membro importante da instituição escolar e 
da comunidade que se encontram inseridos. A escola precisa lidar com as 
diversidades, seja ela de raça, credo ou sexo.  
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         Lidar com os assuntos voltados para a indisciplina não é nada fácil. Mas é 
essencial trabalhar com questões voltadas à moral e ao convívio social e construir 
um ambiente de cooperação. Levar todos, comunidade, alunos, professores, 
diretores, funcionários, agentes da educação de um modo geral a trabalhar em 
conjunto. Onde todos estão para um e um para todos, num clima de entendimento e 
diálogo. Penso que somente será possível erguer uma comunidade escolar firme e 
que lida bem com suas dificuldades se todos estiverem inteiros em busca de algo 
real, atingível. Uma meta criada por todos, desejada e respeitada por todos. A 
escola atual não deve, jamais, permanecer com o método tradicional nas suas 
ações. Pois isso ocorrendo a indisciplina será cada vez mais difícil de ser resolvida 
ou, simplesmente minimizada, dentro da comunidade escolar. 

         Não devemos, jamais, considerar que a situação financeira familiar do aluno 
interfira na sua vida escolar e, consequentemente, na sua carreira profissional. Pois, 
se pensarmos assim, só teria destaque na vida, o filho proveniente de família rica, e 
sabemos que isso não é verdade. Grandes profissionais e pessoas influentes, tanto 
da antiguidade como nos tempos atuais, vieram de famílias pobres. 

         É válido salientar e enfatizar a importância dessa temática no desenvolvimento 
do campo educacional, como mencionado no corpo dessa pesquisa. Portanto, este 
tema despertou-me a ir mais à frente, no sentido de futuramente aprofundar numa 
pesquisa de mestrado. 

         Portanto, a pesquisa foi concluída com êxito, atingindo os objetivos gerais e 
específicos propostos da temática, analisando o maior desafio, enfrentado na 
atualidade pelos professores e por toda a comunidade escolar, que é a indisciplina e 
a falta de motivação pelos estudos enfrentada pela maioria dos estudantes 
brasileiros que frequentam a escola pública, dentre esses, os da EMEIEF Júlio 
César Costa Lima I, em Maracanaú. 
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