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Resumo 
 
Neste trabalho tratamos a respeito da questão da indisciplina escolar, mais especificamente o que 

ocorre em sala de aula na relação professor e aluno, e possíveis fatores que possam contribuir para este 

evento, como também qual o papel do gestor escolar nesse processo.     Privilegiou-se a pesquisa 

qualitativa e de campo. Participaram deste estudo dois professores, dois alunos e duas mães e a 

diretora da escola de uma escola localizada na periferia de Fortaleza, no Estado do Ceará. Para a coleta 

de dados, realizou-se a entrevista estruturada com observação participativa. A analise dos resultados 

indicaram que a indisciplina pode ser causada por muitos fatores dentre eles os mais relevantes são: A 

omissão da família com relação à educação doméstica dos filhos, a escola que não está preparada para 

receber e trabalhar esse aluno através de um plano de ação que interaja com a família, professores que 

não estão preparados, nem motivados  para lidar com essas questões em sala de aula, onde a 

insatisfação do professor vai se refletir no comportamento do aluno, sobre a forma de indisciplina, de 

forma verbal e dessa para a agressão física ao professor ou aos próprios colegas, como também, muitas 

vezes se manifesta na depredação da escola. Conclui-se que a escola como um todo deve criar 

estratégias para lidar com esse problema de forma preventiva, já que todos tem uma parcela 

importante nesse processo. Só um trabalho conjunto entre a família e a equipe escolar pode encontrar 

maneiras de elucidar, ou pelo menos amenizar esse problema.  O professor precisa de apoio para que a 

indisciplina não se torne um empecilho a aprendizagem do aluno, mas que o mesmo  possa  encontrar 

uma maneira de canalizar toda essa energia em prol do desenvolvimento cognitivo do mesmo. 
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1. Introdução 

 

 

        A indisciplina em sala de aula é um tema bastante polêmico, que vem sendo discutido 

constantemente em nossa sociedade. O mais preocupante é que, muitas vezes, um ato 

indisciplinado chega ao extremo da violência contra professores e os próprios alunos.  

Sabemos que este não é um problema novo, mas que vem intensificando-se cada vez 

mais, o que não deixa de refletir o momento histórico em que vivemos hoje.  Se analisarmos 

as transformações que vem ocorrendo em nossa sociedade com relação aos valores sociais, 

                                                 
1
 Graduada em pedagogia pela universidade UFC.  Diretora da CMES Ainda Santos e Silva 



 2 

observamos que os nossos jovens e crianças não estão imunes de serem influenciados por 

essas transformações. 

Vivemos, hoje, o individualismo, a falta de respeito ao outro, a desagregação das 

famílias, a sociedade do ter que nega o ser, o mundo das coisas. Somos escravos dos objetos, 

trabalhamos cada vez mais em função de comprar coisas. É isso que passamos para as nossas 

crianças, a mídia faz isso muito bem. O que o aluno pode pensar com relação a um professor 

que a sociedade e a família desqualificam por ele ser ma remunerado? Somos nós os 

responsáveis pelo caos em nossa sala de aula? Estamos ultrapassados, por isso mesmo não 

sabemos lidar com os jovens e crianças de hoje? Mas na época da escola tradicional, por que 

se usava a palmatória? O castigo funciona?  Ou só contribui mais ainda para a indisciplina? 

São tantas as indagações sobre essa temática. 

A educação de antigamente era predominantemente patriarcal, com autoridade 

vertical, em que esta não era questionada, era simplesmente aceita, acatada pelos pais e 

alunos. Hoje em dia, os adultos resolveram aderir ao modelo horizontal, em que pais e filhos 

têm os mesmos direitos, evitando o uso da autoridade, por confundi-la com autoritarismo. 

Assim, os pais acabaram caindo no extremo oposto da educação antiga, que é a 

permissividade (TIBA, 2006). 

A família, na contemporaneidade, é fortemente marcada pelo fator econômico. A falta 

de estabilidade econômica desestrutura psicologicamente seus membros. A figura do pai, 

associada ao poder de sustento do lar, deixa de existir à medida que a crise econômica reduz 

os salários e condiciona famílias a uma total mudança de comportamento devido à redução do 

padrão de vida (TIBA, 2006).  

Os membros da família exercem forte influência no comportamento dos indivíduos em 

fase de amadurecimento emocional, pois dependerá, em grande escala, de suas experiências 

emocionais anteriores, ou seja, aquilo que foi experimentado na infância desempenha 

importante papel na fase da adolescência. 

Nesse contexto, seria a indisciplina escolar composta apenas pelos alunos? Ou 

incluiria o corpo docente da escola (professores, direção, coordenadores) e a sociedade? Os 

problemas da indisciplina na escola não estão espelhados no modelo de sociedade vigente?  
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Neste trabalho trataremos especificamente dos problemas que acontecem dentro da 

sala de aula, da relação professor e alunos, onde o docente tenta desenvolver o conteúdo da 

sua disciplina e muitas fezes não consegue realizar um bom trabalho por conta da indisciplina 

dos alunos. 

Este estudo tem como objetivo geral refletir sobre as causas que desencadeiam a 

indisciplina em sala de aula e as suas repercussões na aprendizagem dos alunos. Quanto aos 

específicos, identificar nos estudos feitos por diversos autores, as causas que levam o aluno a 

indisciplina em sala de aula, reconhecer a experiência familiar como um fator determinante na 

conduta dos jovens e relatar as consequências que a indisciplina pode acarretar na 

aprendizagem do educando, como também qual a relevância dos gestores escolares em apoio 

aos educadores. 

A intenção é contribuir de alguma forma com o trabalho de educadores e gestores de 

escolas, tanto públicas como privadas, através da reflexão e analise dos resultados, onde cada 

um possa se colocar como sujeito de um processo coletivo, no qual cada um deve fazer a sua 

parte.  

  

2. Revisão de literatura 

Estudar a questão da indisciplina escolar, e mais especificamente o comportamento do 

educando em sala de aula, não é uma tarefa fácil, visto que são muitos os fatores externos à 

sala  de  aula que podem influenciar no comportamento deste aluno. E como não dá para falar 

de indisciplina sem falar de disciplina, Tiba (1996) define disciplina como:                                  

Um conjunto de regras que devem que devem ser  obedecidas  para êxito escolar. 

Portanto, ela é uma qualidade do relacionamento humano entre corpo docente e os        

alunos em sala de aula, e consequentemente, na escola (1996, p. 99).       

                                                                          

           Recorrendo ao dicionário, Ferreira (2004, p.321) coloca algumas definições sobre 

disciplina: regime de ordem imposta ou mesmo consentida; ordem que convém ao bom 

funcionamento de uma organização; relações de subordinação do aluno ao mestre; submissão 

a um regulamento; dentre outras. 

Já o conceito de indisciplina, de acordo com o dicionário, significa desobediência, 

desordem, ato contrário a disciplina, comportamento que vai contra as regras de uma 
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organização ou de uma  instituição, mau comportamento em um determinado lugar, balburdia, 

confusão e tumulto, algo que fuja às regras sociais estabelecidas.  

Nos dias atuais, a disciplina não pode mais ser vista, apenas sobre essa ótica, 

manutenção da ordem através da obediência às regras pré-estabelecidas, mas, sim, uma 

disciplina adequada à vida em grupo, acordada  entre as partes que  compõem o espaço em 

questão, e não estabelecidas por terceiros de forma autoritária e desconhecendo a realidade 

dos envolvidos. 

De acordo com Tiba (1996, p.117), “a disciplina escolar é qualidade de 

relacionamento humano entre o corpo docente e os alunos em uma sala de aula e, 

consequentemente, na escola”. Segundo ele, tanto na disciplina como em qualquer 

relacionamento humano, é necessário levar em consideração as características de cada um dos 

envolvidos na situação, no caso deste estudo são o professor e aluno, além das características 

do ambiente. 

Trazendo a questão da disciplina e da indisciplina para o ambiente escolar percebe-se 

que vários estudiosos atribuem à escola a responsabilidade na produção de comportamentos 

indisciplinados. Para Antunes (2002)                                

A escola é, indiscutivelmente, um foco de indisciplina, muitas vezes por sua 

organização interna , por seus sistemas de sanções, pela não integração e união entre 

sua equipe docente e administrativa, pelo estilo da autoridade exercida, mas 

sobretudo pela ausência da clareza como encara a questão (2002, p.19 ). 

O comentário de Antunes (2002) deixa claro que a organização da escola com suas 

regras, com seus padrões de relacionamentos, têm uma influencia significativa sobre os 

comportamentos dos sujeitos que atuam neste contexto. A escola reflete substancialmente este 

aspecto que se torna uma constante também na família e na sociedade atual, onde a falta de 

interação entre todos é considerada como um dos fatores que causam comportamentos 

indisciplinados. 

Em se tratando de indisciplina, quando se discute a quem cabe a tarefa de educar, se a 

escola ou a família, ocorre um jogo onde todos empurram a responsabilidade uns para os 

outros. Como cita Tiba (1996, p. 27), “A família cobra que a educação seja dada pela escola, 

enquanto esta diz que deve vir do berço. Enquanto isso a educação vira área de ninguém”. 
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De acordo com Antunes (2002), uma classe indisciplinada é aquela que não permite 

aos professores oportunidades plenas para o desenvolvimento do conhecimento do aluno e o 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. Ele também concebe que o fato de os 

alunos conversarem entre si durante a aula, não que dizer que aja indisciplina. Conversa, em 

sua concepção, é diagnóstico de muitas inteligências, já o silêncio pode ser indício de 

disfunções agudas e problemas emocionais. 

A colocação de Antunes (2002) nos faz perceber que o termo indisciplina chega a ser 

bastante ambíguo, pois o que pode ser visto como um ato indisciplinado para uma pessoa para 

outra pode não ser.  Sabe-se também que o termo disciplina ou indisciplina, assume 

características diversas conforme a cultura pedagógica escolar. Falando nisso, vamos nos 

recordar da Pedagogia Tradicional e da Escola Nova, e relatar um pouco de como o aluno é 

visto sobre estas duas vertentes. 

O comportamento ideal do aluno na pedagogia tradicional é pautado no ouvir e 

“gravar” aquilo que os professores ensinam sem questionar nada. Disciplina, de acordo com 

essa visão significa uma sala de aula silenciosa, professores autoritários donos do saber e 

inibidores da participação do aluno. Segundo Libâneo (1993, p. 64), “o professor tende a 

encaixar os alunos num modelo idealizado de homem que nada tem a ver com a vida presente 

e futura”. 

A disciplina em sala de aula na visão tradicional equivale a um aluno calmo, calado, 

comportado e apto a observar todos os conteúdos sem questionar. Esse era o aluno ideal. Caso 

o aluno se mostrasse perturbador, no sentido questionador, tal fato se revelaria como um ato 

indisciplinar, pois segundo essa visão, a disciplina era algo primordial para o bom 

desempenho da aprendizagem, portanto o aluno indisciplinado não teria aprendizagem, como 

se a aprendizagem se limitasse apenas a sala de aula (LIBÂNEO, 1996).  

Já para a Escola Nova, o importante não é apenas aprender, mas sim aprender a 

aprender. Nesta visão o professor deixa de ser apenas um transmissor de conteúdos e passa a 

ser um estimulador, um orientador, identificando o aluno como sujeito da aprendizagem. 

Nessa perspectiva, 

O centro da atividade escolar não é o professor nem a matéria é o aluno ativo e 

investigador. O professor incentiva, orienta e organiza as situações de aprendizagem 

adequando-as as capacidades de características individuais dos alunos (LIBÂNEO, 

1996, p. 65). 
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De acordo com o exposto acima, verifica-se que a educação tradicional não abre 

espaço para um aluno participativo e questionador, pois nesta visão o aluno seria um 

indisciplinado, enquanto que na segunda visão, na Escola Nova, o aluno precisa ser 

participativo, sujeito da ação de aprendizagem, portanto o que para uma é visto como 

indisciplina, para a outra é algo primordial para que aja aprendizagem.  

 

2.1. Possíveis fatores que contribuem para a indisciplina em sala de aula 

A indisciplina na escola está na ordem do dia. As preocupações de professores, pais e 

educadores em geral, relativos aos comportamentos escolares dos alunos, tem sido 

consideráveis nos últimos anos. Constata-se que no contexto educativo, a indisciplina 

contribui para a exclusão escolar, gerando um problema social grave. Para Antunes (1996a, 

p.40), “embora o fenômeno da indisciplina seja um velho conhecido de todos, sua relevância 

teórica não é tão nítida”. 

A origem dos comportamentos ditos indisciplinados pode estar em diversos fatores: 

uns ligados à questões relacionadas ao professor, principalmente na sala de aula; outros 

centrados na família dos alunos; outros, ainda, verificados nos alunos; outros, gerados no 

processo pedagógico escolar, enquanto outros, alheios ao contesto escolar. Desta forma os 

problemas de indisciplina podem estar ligados tanto a fatores internos da própria escola, como 

também a fatores externos (AQUINO, 1996). 

 

2.1.1. Fatores ligados ao professor    

O papel do professor é muito importante, como articulador do processo educativo, usa 

da sua autoridade democrática para criar em conjunto com alunos, espaços pedagógicos 

interessantes, estimulantes e desafiadores, para que neles ocorra a construção de um 

conhecimento escolar significativo.  

Quando o professor ministra suas aulas desmotivado, muitas vezes sem planejamento, 

trabalhando na base do improviso, acaba desestimulando também os alunos e, como 

conseqüência desta postura, desencadeando a indisciplina nos educandos. Nesse tipo de 
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atitude do professor, descomprometida diante de seus alunos, evidenciamos outro sentido para 

a indisciplina centrada na atitude indisciplinada na postura do professor 

A indisciplina parece ser uma resposta clara ao abandono à habilidade das funções 

docentes em sala de aula, porque é só a partir do seu papel evidenciado corretamente 

na ação em sala de aula que os alunos podem ter clareza quanto ao seu próprio 

papel, complementar ao  do professor (AQUINO, 1998, p.8). 

É necessário que entre os pares estabeleça-se a forma de comunicação necessária para 

que a aprendizagem significativa ocorra realmente. A esse respeito, Vasconsellos (2003) diz 

que: 

O professor desempenha neste processo o papel de modelo, guia, referência (seja pra 

ser seguido ou contestado), mas os alunos  podem aprender a lidar com o 

conhecimento também com os colegas. Uma coisa é o conhecimento „pronto‟ 

sistematizado, outro, bem diferente, é este conhecimento em movimento, 

tencionados pelas questões da existência, sendo montado e desmontado (engenharia 

conceitual). Aprende-se a pensar ou , se  quiserem, aprende a se aprender (2003, p. 

58). 

            Ainda com relação ao professor, Antunes (2002) defende que profissionais mal 

preparados podem ser reciclados e se trouxerem dentro de si mesmos a vontade de mudança, 

o desejo de lutar pele superação de suas deficiências, não há porque não investir em sua 

melhoria, não existe razões para não se buscar, com paciência e serenidade, o seu processo. 

 

2.1.2. A indisciplina com relação ao aluno 

A sociedade mudou, a família também. O aluno de hoje é diferente, mas a escola 

continua com seus métodos de ensino como há décadas.  Assim, o comportamento 

indisciplinado do aluno sinalizaria que algo na escola e na sala de aula, em especial, não está 

ocorrendo de acordo com as expectativas, principalmente dos alunos, e mais, estes estariam 

reivindicando mudanças necessárias para que se realize o objetivo da escola: uma educação de 

qualidade, que desperte o interesse do aluno pelo aprendizado e pelo ambiente escolar. 

Segundo Aquino (1996), vive-se outra história, noutro tempo; desta forma o aluno de hoje não 

pode ser tratado da mesma forma que se tratava ao aluno no tempo dos nossos avós. O aluno 

deve ser considerado no meio e no memento histórico em que ele se encontra, levando-se em 

consideração o meio social em que ele vive.  

O aluno que não está integrado ao processo ensino-aprendizagem passa a apresentar 

comportamentos que causam preocupações à escola, são manifestações que surgem na forma 
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de agitação ou, contrária a ela,  comportamentos de apatia e descomprometimento. 

Manifestações pacíficas, quase estáticas, do silêncio e alienação às regras impostas 

(VASCONCELLOS, 2003). 

Se a disciplina constitui normas impostas para que aja uma melhoria no ambiente 

escolar, a anulação ou esquiva do indivíduo da convivência e da manifestação do seu modo de 

pensar e expressar-se nesse ambiente é também uma forma de reagir às normas ou regras, 

portanto é uma forma de indisciplina. 

Tiba (1996) fala sobre o problema que leva o aluno a não estar preparado para 

aprender, que por falta de interesse, quer por falta de clareza de limites (papel que a família 

tem deixado nas mãos da escola). Para ele, o desinteresse do aluno é manifesto na 

indisciplina. 

 

2.3. A indisciplina centrada na família 

A escola e a família são organizações que devem ser consideradas em suas partes e em 

seu todo, em sua complexidade. A indisciplina na escola, nesses termos, não deve ser 

atribuída somente a um dos implicados nela, mas de todos os componentes da escola, seja o 

aluno, o educador, a direção, o pedagogo, o secretário escolar e a família do aluno. 

Que o apoio da família no processo de ensino e aprendizagem é fundamental, isto é 

fato, quando a família é presente na vida escolar dos seus filhos, estes são mais participativos, 

demonstram maior interesse pelas atividades escolares. Consequentemente apresentam um 

melhor desempenho na aprendizagem, pois é na família que os alunos adquirem os modelos 

de comportamentos que exteriorizam na sala de aula. 

A ausência da família na educação dos filhos é bastante ressaltada, quer por 

professores, psicólogos, até mesmo pelos próprios pais. Aquino (1996) afirma que a escola e a 

família estão implicadas no ato de disciplina, pois a escola não pode ser pensada sem a 

família, visto que, na concepção de Rego (1996), elas são as principais agencias educativas. 

Segundo Tiba (1996 p. 43), quando falha o grande controlador, que é a família, 

representada na figura dos pais, os abusos, sobretudo no ambiente escolar, começam a 



 9 

acontecer. E quando um abuso é bem sucedido, ele se estende para o social, principalmente na 

delinqüência e compulsão pelas drogas.  

Outro aspecto pertinente é quando a família deixa o filho fazer sempre suas vontades, 

este tenderá a criar problemas futuros. Essa forma de educar os filhos, baseada no amor 

incondicional sem estabelecer as devidas restrições, dizendo com firmeza não e sim na hora 

certa, com explicações moderadas e objetivas estão levando as crianças a tornarem - se jovens 

automaticamente dependentes, sem autocontrole e inseguros, incapazes de solucionar 

problemas que surgem na dinâmica de sua própria vida sem perspectiva para a sua vida futura 

progressiva, sem realizações enriquecedoras e positivas. Tendo em vista que o ser humano é 

por excelência insaciável, quando seus instintos de necessidades infinitas não são trabalhados, 

contidos por regras e pulso firme de seus pais, quando forem adultos, estão tenderão a serem 

insatisfeitos com sua própria vida e com o mundo (TIBA, 1996; SANTOS, 2002). 

A ausência de limites, instituída na educação familiar por pais demasiadamente 

tolerantes, fecundam conseqüências desastrosas, produzindo crianças indisciplinadas, 

extremamente agressivas, insolentes, rebeldes, por conseguinte vivem sempre em conflitos 

não apenas internos, mas também externos com os que estão ao seu redor, demonstram 

insegurança em tudo que realizam, crescem ampliando paralelamente sentimentos nada 

plausíveis, como o egoísmo e a intolerância, pois estão sempre convictos de que as pessoas 

que o rodeiam, que mantêm contato independente de que seja sua mãe ou não, estarão a sua 

disposição para satisfazer suas necessidades (SANTOS, 2002). 

Constatamos, desse modo, na sociedade atual, onde os pais estão cada vez mais 

tolerantes com relação à educação dos seus filhos, realizando todas as suas vontades e quando 

se deparam com os erros dos filhos, muitos ainda os protegem, coloca a culpa em terceiros e 

tentam de alguma forma amenizar o problema, e quando algo muito sério acontece, eles si 

culpam por não terem tomado antes uma atitude correta. Como por exemplo, o uso das 

drogas, gravidez na adolescência e assassinato, pois os jovens estão morrendo muito cedo. 

 

2.4. A indisciplina centrada na instituição educativa 

A criança ao chegar à escola, onde tudo é novo, precisa passar por um processo de 

adaptação que envolve a socialização com os parceiros colegas de sala, professores, 
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assimilação das regras e o próprio ambiente, envolvendo todos que trabalham na escola e o 

espaço físico. Contudo, nem todos os alunos conseguem se comportar adequadamente de 

acordo com as regras estabelecidas ou acordadas. Muitos alunos rejeitam os objetivos ou os 

procedimentos valorizados pela escola e pela sociedade por não se sentirem parte deles. Desta 

forma, a escola, ao não conseguir realizar a socialização comportamental, cria situações de 

indisciplina nos seus alunos. 

Aquino (1996) remete à responsabilidade da escola enquanto instituição, que não está 

preparada para receber o aluno que a procura hoje, denuncia práticas excludentes da escola 

que, por si só e pelo confronto com os alunos, produz a indisciplina e, assim, aponta para uma 

não - evolução de escola, diante das mudanças sociais e históricas. Dessa forma, ele discute 

que a escola passa a receber sujeitos não - homogêneos, provindos de diferentes classes 

sociais, com diferentes histórias de vida e com uma “bagagem” que, muitas vezes é negada 

pela escola. 

Para Freire (1997), um projeto de escola que busque a formação da cidadania precisa 

ter como objetivos tratar todos os indivíduos com dignidade, com respeito à divergência, 

valorizando o que cada um tem de  bom; fazer com que a escola se torne mais atualizada para 

que os alunos gostem dela; e, ainda, garantir espaço para a construção de conhecimentos 

científicos significativos, que contribuam para uma analise crítica da realidade. 

Outra consideração a ser feita é o fato de que a escola não se faz apenas com atores 

institucionais, mas também com documentos, com Projeto político Pedagógico, com filosofia 

impressa nesses documentos. Nesse sentido, a indisciplina pode estar relacionada a uma 

proposta pedagógica que não contempla as expectativas da comunidade escolar e suas 

configurações, que não contempla o sujeito que dela faz parte, com todas as demandas de sua 

contemporaneidade. Pais que não impõem limites aos seus filhos, educadores que não 

regulam suas intervenções disciplinares, agindo por meio da coação, que não cumprem suas 

responsabilidades, que são faltosos, não podem cobrar disciplina do aluno (GASPARIAM, 

2004). 

Diretores que agem com excesso de autoritarismo para com os membros da escola, 

equipe pedagógica que não oferece suporte ao corpo docente e equipe administrativa que não 

atende os pais com respeito devido são os principais geradores de indisciplina na escola. Ter 

pais como opositores e não como colaboradores, tudo isso dificulta o relacionamento do 
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educador com o aluno, do aluno com os colegas de classe, o que pode, consequentemente, 

favorecer a instalação da indisciplina na escola. Quando as atitudes não são tomadas em 

conjunto temos a retroalimentação negativa, dessa forma qualquer alteração proposta que 

ultrapasse um dado limite de tolerância, ou que venha a desequilibrá-lo, ocasiona mecanismos 

que restabelecem o padrão usual na escola. ( GASPARIAM, 2004) 

 

3. Metodologia     

Este estudo privilegiou a pesquisa de caráter qualitativo, pois segundo Minayo (2007), 

esse tipo de pesquisa, verifica uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissolúvel entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números, ou seja, preocupa-se com um nível de realidade que não pode ser 

quantificada. Trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes. Diz ainda que esse tipo de abordagem não pode pretender o alcance da verdade, 

como o que é certo ou errado, porém, deve ter como preocupação primeira a compreensão da 

lógica que permeia a prática que se dá a realidade. 

Realizou-se também a pesquisa de campo, haja vista que, no desenvolvimento da 

pesquisa qualitativa, o trabalho de campo assume grande importância. Para Minayo (2007) 

esse tipo de pesquisa não poderia ser pensado sem a realização do trabalho de campo. O 

campo corresponde ao recorte espacial que contém, em termos empíricos, a abrangência do 

recorte teórico que corresponde ao objeto da investigação. Durante o trabalho de campo, a 

interação do pesquisador com os sujeitos da investigação é essencial. Nessa fase se 

estabelecem relações de intersubjetividade, das quais resulta o confronto da realidade concreta 

com os pressupostos teóricos da pesquisa. 

Utilizou-se também a técnica de observação participante, a essa respeito Minayo 

(2007) afirma que pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema se 

envolvem de modo cooperativo ou participativo, para solucionar um problema coletivo. Esta 

se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. 

A importância dessa técnica reside no fato de podermos captar uma variedade de 

situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que observados 
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diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais importante e evasivo na vida 

real. 

Participaram deste estudo dois professores, um professor do sexo masculino e outro do 

sexo feminino, escolhidos por serem apontados como professores das salas que apresentam 

mais indisciplina, uma sala do terceiro ano e outra do quinto ano, ambas do Ensino 

Fundamental I. Também colaboraram dois alunos do sexo masculino, um de nove anos e 

outro de treze, duas mães, e diretora da escola, uma senhora já bastante experiente. 

A pesquisa foi realizada numa escola do município de Fortaleza, localizada no 

Jangurussú. É uma escola de periferia, trabalha com uma comunidade muito carente, a 

maioria dos pais são catadores de lixo, convivem com um ambiente tomado pelas drogas, 

prostituição infantil e violência de todos os tipos, estes são problemas sociais que não deixam 

de refletir no comportamento dos alunos dentro da escola. Nos últimos meses a diretora 

adotou como medida para diminuir a violência na escola, a retirada do recreio, fato que, para 

os professores, só fará piorar o comportamento dos alunos em sala de aula, pois os mesmos  

ficaram mais indisciplinados, como forma de protesto.    

A coleta de dados procedeu com o primeiro contato com a direção. Depois fizemos o 

levantamento junto à coordenação para verificar quais salas apresentavam mais problemas de 

indisciplina. Indicadas as duas salas, procuramos os professores, explicamos o nosso trabalho, 

em seguida, falamos com os alunos e os pais, com os quais procedemos do mesmo modo e 

por ultimo com a direção. 

Para a coleta de dados, realizou-se a entrevista estruturada, que segundo Gil (1999) é 

uma técnica de coleta de dados mais utilizada no âmbito das ciências sociais, por favorecer 

uma maior interação entre o entrevistador e o entrevistado, por ser flexível, permite que o 

entrevistador esclareça o significado das perguntas quando não compreendidas pelo 

entrevistado, também permite a observação dos movimentos, da postura, da entonação da voz 

do respondente.  

 

4 Análise dos resultados 

Os resultados foram distribuídos e analisados conforme a fluência dos significados e 

de conteúdos de aproximação das narrativas dos co - pesquisadores.  
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1) Visão dos professores 

        A respeito de como ocorre a indisciplina em sala de aula os professores colocaram:   “a 

conversa, a  desobediência, a agressão verbal, e desta partindo para a agressão física, essa é a 

pior e tem sido uma constante”. Segundo eles os alunos começam a dizer apelidos uns com os 

outros ou apontar alguma diferença que ele ache que o outro tem daí começa a confusão, os 

xingamentos até partir para a briga, o corpo a corpo. Estamos falando de indisciplina ou de 

violência?  

Antunes (2002) faz uma reflexão a esse respeito, segundo ele, a indisciplina hoje é um 

assunto que preocupa a todos, pois tem assumido a perfídia em situações de “bullying” ou 

avança para registros policiais quando evolui para a violência. 

       Perguntado a que ou aquém eles atribuem a indisciplina por parte do aluno, um dos 

professores citou a questão da aprendizagem e falou que “a não aprendizagem leva a 

indisciplina, aquele aluno que está com defasagem em relação aos outros, como ele não 

consegue acompanhar, realizar as tarefas, fica indisciplinado”. Para Antunes (2002, p.38) 

“somente se aprende quando o novo que chega se associa ao antigo que a mente guarda, e 

desta maneira nenhum aluno é tábua rasa, mente vazia”.  

Outra questão citada por ambos foi também a omissão da família na educação dos 

filhos. Um deles desabafou que “os pais largaram o seu papel e jogaram tudo para a escola”. 

A esse respeito, Tiba (1996) nos fala sobre o problema que leva o aluno a não está preparado 

para aprender, que por falta de interesse, que por falta de clareza (papel que a família tem 

deixado nas mãos da escola) para ele o desinteresse do aluno é manifesto na indisciplina.  

       Sobre quais medidas a escola adota para amenizar esses problemas, ambos disseram que 

a escola não faz nada, deixando tudo por conta do professor. Um deles comentou que “essa 

escola não tem poder para fazer com que os pais venham dialogar conosco, a direção não tem 

„moral‟ com os alunos, o aluno faz o que quer, aqui é muito diferente das outras escolas que 

eu conheço”. Segundo eles a escola adotou como medida nos últimos meses, tirar o recreio 

por causa das brigas que vinham ocorrendo neste horário, o que só acarretou mais indisciplina 

em sala de aula e consequentemente mais problemas para o professor. De acordo com Tiba 

(1996, p.119), “A falta de regras claras por parte da escola favorece o abuso dos alunos em 

proveito próprio e acaba expondo pessoalmente o professor”. 
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       A respeito de quais estratégias o professor utiliza para lidar com esses problemas em sala 

de aula, um deles disse que “eu trabalho de uma forma na área filosófica, eu imponho normas 

a serem cumpridas. Também falou que muda a posição das carteiras, faz um circulo. Já o 

segundo, diz que utiliza o diálogo, coloca os brigões distantes uns dos outros, e utiliza a 

música para acalmá-los. Vasconcellos (2003, p. 34) refere que “o professor geralmente não 

recebe por parte da escola ou por comodismo próprio o suporte para administrar esta série de 

microcosmos com diferentes composições genéticas, origens, histórias, expectativas, 

pensamentos”. 

        Na questão de qual o posicionamento dos pais com relação à indisciplina dos filhos, os 

dois concordam que a maioria dos pais mostra-se ausente, não se preocupa com o mau 

comportamento dos filhos. Destacaram também que, “se os seus filhos forem agredidos por 

um colega, ou se eles chegarem em casa dizendo que o professor fez algo, ou disse alguma 

coisa que o feriu, daí sim eles vem, muitas vezes até para agredir o professor ou tomar 

satisfação com o aluno acusado de ter agredido ao filho”. Tiba (1996) diz que não cabe a 

escola tratar o aluno desajustado, mas sim orientar a família sobre a importância do 

tratamento não só para ele, mais para o bem dos seus colegas mais próximos, do contrário ele 

não deve mais pertencer à escola. 

        Questionados, de que forma a indisciplina poderia afetar a aprendizagem do aluno, eles 

estão certos de que prejudica bastante, pela falta de concentração do aluno, ele não consegue 

ouvir e assimilar o que o professor está explicando. Segundo Antunes (2002), há uma 

disciplina que se relaciona coma aprendizagem e que se deve construir para saber utilizar a 

memória; evoluir na expressão de linguagem, administrar estados de emoção, concentrar-se e 

diferenciar o descrever do analisar, o comparar do classificar e o deduzir do observar.   

                                                    

2) Visão dos alunos 

       Quando perguntado aos alunos como eles qualificariam a indisciplina em sua sala de 

aula, eles afirmaram que ela acontece com muita freqüência. Segundo um dos alunos, “é toda 

hora, os alunos ficam conversando, falando besteira, o professor ta explicando a tarefa, eles 

não deixam. O outro aluno reiterou, colocando que “eles dizem coisas comigo, aí eu digo com 

eles”. E continuou, acrescentando que “Eles também gostam de esculhambar a mãe dos 

outros, daí começa a briga”.  
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       A esse respeito, Tiba (1996), coloca que a questão mais primitiva da psique é dizer não, e 

que no onipotente pubertário, ela é expressa na rebeldia e que toda rebeldia tem direção 

determinada não pelo indivíduo, mas pela pessoa contra a qual está se rebelando. 

        Quanto às mediadas que a escola adota para solucionar os problemas de indisciplina, eles 

disseram que a escola utiliza como única forma a suspensão, isso quando toma algum 

posicionamento.  

      De acordo com Tiba, (1996), cabe a escola educar quem não conhece “boas maneiras” e 

reeducar aqueles que conhecem mais não a utilizam e que a punição deve existir quando 

esgotadas todas as possibilidades de acordo entre as partes, ou quando este acordo for 

quebrado. Desta forma a suspensão do aluno só seria coerente em ultimo caso. 

      Quando perguntamos sobre as estratégias que o professor utiliza para amenizar os 

conflitos, um dos alunos comentou que “ela grita muito e fala que se agente não ficar quieto, 

ela vai deixar a gente até meio dia em sala de aula”. E indagamos a ele se funcionava ao que 

ele nos respondeu que “não, só por um momento, depois volta tudo de novo”. O segundo 

aluno também afirmou a mesma coisa, colocando que “o professor grita, mas não adianta, em 

pouco tempo a bagunça continua, aí ele chama a coordenadora, ela conversa, mas quando ela 

sai, em pouco tempo os alunos começam a bagunçar”. A esse respeito, Gotzens (2003, p. 21) 

refere que “São muitos os professores para os quais o termo disciplina conserva um gosto 

amargo, uma mistura de repressão, rigidez e de intolerância”. 

       Perguntamos, em relação aos pais, qual a posição deles com relação à indisciplina dos 

filhos. Os alunos relataram que seus pais e os demais pais da escola não vêm dialogar com a 

escola ou com os professores quando são solicitados. E, quando vêm, comportam-se de modo 

muito agressivo, querendo logo bater no filho.  Nesse ponto Tiba, (1996), enfatiza a 

importância da união entre a escola, o pai e  mãe para reeducação do educando, (educação a 

seis mãos) mas como vemos, não está ocorrendo nem uma coisa, nem outra, ambos estão 

falhando na educação destes jovens.  

       Sobre de que forma a indisciplina pode afetar a aprendizagem dos alunos em sala de aula, 

ambos tiveram a mesma percepção de que ela prejudica. Um deles colocou que “atrapalha e 

muito a aula, pois o professor não consegue fazer as coisas direito, a criança fica sem 

raciocínio das coisas, eu fico com dor de cabeça”. Guimarães (1996, p.38), citado por Aquino 

(1996, p.53), nos alerta que “Sem o obstáculo, sem o difícil, a necessidade de disciplina não 
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se manifesta, e toda possibilidade de compreensão é frustrada”. Esta colocação nos faz refletir 

que a indisciplina é algo positivo e necessário para que aja transformação, não existe 

disciplina sem indisciplina, só precisamos descobrir como trabalhar isso em sala de aula de 

forma que favoreça a aprendizagem do aluno. 

   

3) Visão dos pais 

Quando perguntamos como eles qualificariam a indisciplina em sala de aula, eles 

responderam que ela se manifesta na teimosia, na desobediência ao professor. Uma mãe disse 

que “As crianças de hoje não obedecem nem pai, nem mãe, como vai obedecer ao 

professor?”. De acordo com Gotzens (2003), disciplina em um conjunto de procedimentos, 

normas e regras mediante os quais se mantêm a ordem na escola, já a indisciplina seria o não 

cumprimento destas regras por parte do aluno.  

        Quanto a que os pais atribuem o mau comportamento do aluno, eles foram taxativas em 

afirmar que a família contribui muito, pois a cada dia que passa as famílias gastam menos 

tempo com os filhos. A necessidade de a mãe trabalhar fora, deixando as crianças sozinhas na 

companhia da televisão, geralmente assistindo filmes ou programas violentos. Outra mãe 

complementou que “deixamos de ser pais e nos tornamos irmãos, se estamos assistindo um 

programa e o filho chega e fala que quer mudar o canal para ver outra coisa, ele é quem 

manda, não há mais respeito”. A esse respeito, Tiba (1996) fala justamente que a indisciplina 

é causada pela mudança de papeis dos pais, onde eles deixam de serem autoridades e passam 

a ser autoritários, e isso tem gerado revolta nos filhos e falta de respeito, comportamento que 

vem se estendendo até a escola. 

      Sobre as medidas que a escola utiliza para solucionar os problemas de indisciplina, elas 

disseram que a escola até tenta, chamando as crianças para conversar. Já os pais quando são 

convocados não comparecem, falam que não tem tempo ou assumem postura agressiva. Uma 

das mães disse que “eles tomam sempre o partido do filho, dizendo: “apanhou tem que bater, 

se chegar em casa apanhado, vai apanhar de novo”. Tiba (1996) diz que as medias para tornar 

a criança disciplinada vem desde as primeiras interações da criança com a família e 

consequentemente com a escola, tendo o afeto como base.  
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         Perguntado sobre a estratégia utilizada pelo professor para solucionar esses problemas, 

eles falaram que: “... o professor tem papel muito importante, é quem faz tudo para apaziguar. 

Só que tem muitos pais que não tão nem aí, que acham que o professor sozinho é que tem que 

resolver”. Vasconsellos (2003) faz um comparativo da sala de aula com uma orquestra, onde 

da mesma forma que o regente procura harmonizar todos os componentes da orquestra, o 

educador deve procurar harmonizar a sua sala de aula para ter um bom aproveitamento em 

suas aulas. 

         Quanto à posição dos pais com respeito à indisciplina dos filhos em sala de aula, uma 

mãe disse que precisa ser feito alguma coisa, visto que as crianças trazem a indisciplina de 

casa, mas se sente impotente. Outra mãe comentou que “os pais não fazem nada eles querem 

que a escola resolva tudo sozinha, eu sempre estou aqui, mas a maioria quer é brigar com a 

escola, e com a professora, quando eles reclamam de algo errado dos filhos”. De acordo com 

Vasconcellos (2003), a família e a escola já foram aliadas, mas hoje as coisas mudaram muito, 

a família transfere toda a responsabilidade da educação dos filhos à escola e ainda a critica, e 

com isso os alunos estão chegando a escola cada vez mais sem limites.   

        Indagados se a indisciplina atrapalha a aprendizagem dos alunos, elas foram unânimes 

em dizer que atrapalha e muito, principalmente a concentração, levando o aluno a não prestar 

atenção na aula levando a conseqüente reprovação.   

 

4) Visão do gestor 

            Para direção da escola, a indisciplina em sala de aula vai da recusa a participar da aula, 

do desrespeito ao professor e aos colegas, sobre a forma de xingamentos, partindo desta para 

agressão física e depredação do patrimônio público, como: riscar carteiras, ou quebra-las, 

pichar paredes etc.  

           Questionado a quem ou a que se atribui isso, a diretora responde: “a família não dá 

mais limites aos filhos, se eles não respeitam aos seus pais como vão nos respeitar?! “ Eles 

estão jogando para a escola uma responsabilidade que não é nossa, muitos chegam pra nós, e 

falam que não sabem mais o que fazer com o filho, aí fica difícil!” 

           Família e escola têm um objetivo comum que, segundo Ferreira (2004), é estabelecer 

as melhores condições para favorecer o desenvolvimento integral das crianças e jovens. A 
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importância da colaboração entre a escola e família é notória, por isso se reflete  diretamente 

no comportamento e na aprendizagem do educando. 

          Quanto ao professor a mesma afirma: “muitos professores não estão preparados ou não 

querem lidar com isso, eles falam que não querem se desgastar, e nos chamam pra resolver o 

problema, esperam e nos cobram a expulsão dos alunos indisciplinados, mas não questionam 

a sua prática, a sua metodologia, dão aulas tradicionais, pouco criativas. A escola pública 

hoje, tem tudo, da tecnologia à jogos pedagógicos,.mas muitos tem preguiça, acham que dá 

trabalho planejar uma aula legal, preferem a mesmice de sempre, daí o aluno não agüenta, e 

muitas vezes mostra isso através da indisciplina.” Continua: “ quem perde é o aluno que deixa 

de aprender por conta da indisciplina. 

          Quanto ao papel do gestor, ela coloca: “a gestão faz o que pode ser feito, conversa, 

chama os pai, da suspensão, tenta transferir os casos mais graves quando há conflito entre 

dois ou mais alunos, solicita a cooperação dos professores, reúne o conselho da escola, 

quando não dá jeito chama o conselho tutelar para conversar com os pais e os alunos, que 

também não resolve muitas vezes o ano letivo termina e nada foi resolvido.” 

        Podemos perceber que a escola não utiliza medidas de prevenção, mas sim de punição, 

cabe a escola também rever a sua prática, através do projeto político pedagógico, criar 

medidas de inclusão, projetos que trabalhem a família e a escola como um todo, para poder 

resgatar esses alunos que por algum motivo não estão se sentindo parte desta instituição. 

              

Considerações finais 

        Com esse trabalho foi possível ampliarmos a nossa visão a respeito da indisciplina e suas 

causas, pois antes tínhamos uma opinião muito restrita e até preconceituosa a respeito desse 

fato. A partir dessa pesquisa percebemos que a indisciplina quando bem trabalhada, pode ser 

um instrumento importante para aprendizagem do aluno e redirecionamento pedagógico, pois 

a mesma é um alerta de algo não vai bem com a turma. Serviu-nos também de reflexão sobre 

a nossa prática, precisamos rever velhos paradigmas e assumir a parte que nos cabe nesse 

processo. 

Os participantes da pesquisa também tem uma opinião muito restrita com relação a 

indisciplina em sala de aula e aos fatores ligados a ela, principalmente os professores, 



 19 

atribuindo a responsabilidade a família, a gestão da escola e ao próprio aluno, sem mencionar 

a ele próprio, sem questionar a sua prática, e os fatores externos, como: a sociedade, o 

momento histórico etc. 

            Um fato preocupante que constatamos, é que a indisciplina está ultrapassando os 

limites das conversas paralelas, da desobediência, da desordem, dos xingamentos, para 

agressão física, o que se torna um problema muito mais sério.  

           Sabemos que não é fácil, nem vamos conseguir solucionar todos os problemas ligados 

a indisciplina, esta sempre existiu e sempre vai existir, pois a inquietude é algo inerente ao ser 

humano, mas precisamos encontrar uma maneira de transformar toda essa energia é algo bom 

para o próprio indivíduo e a sociedade.  

 

 

 

 

 

summary 

 

In this work we deal about the issue of school indiscipline, specifically what happens in the 

classroom in the teacher and student, and possible factors that may contribute to this event, as 

well as the role of the school manager in this process. We focused on qualitative research and 

field. The study included two teachers, two students and two mothers and the school principal 

of a school in the outskirts of Fortaleza, state of Ceará. For data collection, there was a 

structured interview with participant observation. The analysis of the results indicated that 

indiscipline can be caused by many factors among which the most relevant are: Omission of 

the family with respect to the domestic education of the children, the school is not prepared to 

receive and work the student through a plan action that interacts with family, teachers who are 

not prepared or motivated to deal with these issues in the classroom, where the teacher 

dissatisfaction will be reflected in the student's behavior on the form of indiscipline, verbally 

and to this physical aggression to the teacher or to their own colleagues, but also, often 

manifested in predation school. We conclude that the school as a whole should develop 

strategies to deal with this problem in a preventive manner, since everyone has an important 

part in this process. Only a joint effort between the family and school staff can find ways to 

clarify, or at least alleviate this problem. The teacher needs support for indiscipline does not 

become a hindrance to student learning, but that it can find a way to channel all that energy 

towards the cognitive development of the same. 

 

Keywords: Indiscipline school, school routine, causes, implications. 
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