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RESUMO 

 

A indisciplina hoje é uma  das principais geradoras de dificuldades na escola. Ela 

vem se destacando e agravando cada vez mais, com o passar do dos anos, de 

forma que nem mais a escola ou a família conseguem ter controle ou resolver. 

Um dos maiores problemas da indisciplina está no fato de não existirem  ideias 

concretas e consensuais sobre o assunto. Este trabalho visa discutir este assunto 

tão presente em nossas escolas, com uma análise a partir de uma experiência 

vivenciada no estágio supervisionado e na turma que atuo este ano. Da análise 

concluo que para poder intervir na realidade das escolas é necessário  conhecer os 

alunos, assim como os problemas que os cercam e a realidade na qual estão 

inseridos. Durante o desenvolvimento deste trabalho busquei aporte teórico em Júlio 

Groppa Aquino, Paulo Freire, Jean Piaget, entre outros. Questões de  como 

proceder e que atitudes tomar diante da indisciplina são analisadas e discutidas sem 

contudo pretender oferecer receitas prontas para uma questão complexa e atual 

como a abordada. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The discipline is now one of the main generators of difficulties in school. She is 

standing out and getting steadily worse, over the years, so no more school or family 

can have control or resolve. A major problem of indiscipline is the fact that there are 

no concrete ideas and consensus on the subject.  This paper aims to discuss this so 

present in our schools, with an analysis from an experience during supervised 

training class and I act this year.  The analysis concludes that to be able to intervene 

in the reality of schools is necessary to know the students, as well as the problems 

that surround them and the reality in which they exist.  During the development of this 

work sought theoretical support in Julius Groppa Aquino, Paulo Freire, Jean Piaget, 

among others. 

 Questions of how to proceed and what actions to take before the indiscipline are 

analyzed and discussed but without claim to offer recipes ready to present a complex 

issue and as addressed. 
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INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de falar sobre o assunto de disciplina escolar surgiu durante 

meu estágio docente no semestre anterior. Desenvolvi meu trabalho em uma turma 

de quarto ano com uma turma bastante diversificada que apresentava muitos 

problemas de disciplina. 

Muitos foram os dias em que me surpreendi sem saber o que fazer ou  por 

onde começar, já que muitos alunos não conseguiam nem mesmo ficar dentro de 

sala de aula com certos colegas. 

Havia um aluno em especial, que na maioria das vezes era o causador dos 

maiores problemas, mas que por sua vez era vítima de uma família mal estruturada, 

de uma mãe permissiva e de um pai omisso. Uma criança que quando não estava 

na escola estava na rua, sem que nenhum de seus responsáveis soubesse onde, 

com quem ou o que estava fazendo. 

Este era um aluno que demonstrava toda sua hostilidade na escola, dentro da 

sala de aula, já que era rejeitado pela maioria dos colegas e pelas famílias destes. 

Ou seja, passava por processos de exclusão social tanto fora da escola como dentro 

dela. E esse foi o meu desafio no estágio, estabelecer “tréguas” e “pontes” que 

permitissem uma conexão, um processo de inclusão.  

Já este ano minha realidade não ficou muito diferente,  pois estou trabalhando 

na mesma escola, com outra turma de quarto ano, com muito mais problemas de 

indisciplina que a do ano anterior, algo que a meu ver seria impossível. Novamente 

então me debrucei sobre a questão: o que estava acontecendo, quais eram as 

possibilidades de construir um processo de respeito mútuo e disciplina escolar? De 

que forma deveria agir e onde encontrar elementos que me ajudassem a 

compreender o problema?  

Neste ano temos dois alunos que se destacam na turma, um com pais 

separados, rejeitado pela mãe e que vive com uma madrasta que tenta educá-lo, 

com um pai totalmente permissivo e com um irmão menor filho do segundo 

matrimônio. . Já o outro é filho de pais mais velhos, tem uma irmã de mais ou menos 

trinta anos e é o centro das atenções em casa e portanto, apresenta claros 

problemas de limites. 



10 

 

Neste segundo caso só quem vê a falta de limites do menino é a irmã, pois os 

pais justificam seu comportamento ou não consideram problemáticas certas atitudes 

agressivas. O que tem me ajudado muito é o fato do grupo de pais da turma ser 

muito unido e ter me dado muito apoio nas horas que mais preciso. 

Sinto, por outro lado, que a escola como instituição, não tem exercido seu 

papel e me produz uma sensação de abandono perante a situação.  

Por mais que eu leia e procure apoio em teóricos e pensadores, não consigo 

encontrar uma solução para este tipo de problema, que é cada vez mais frequente 

em nossas escolas. Por mais que eu queira ajudar, sei que nada poderei fazer sem 

o apoio dos pais destes alunos, que primeiramente devem ter consciência da 

situação de seus filhos, aceitando a mesma e com disposição para mudar. Pois 

somente assim poderemos trabalhar juntos para uma solução. 

A educação é uma comunhão entre o professor e seus alunos, pois para que ela 

aconteça é preciso que hajam trocas de saberes e de experiências. O amor é 

fundamental ao ato de ensinar, tal como a vontade de aprender. Nunca podemos 

deixar de ter a paixão do início de nossas carreiras, sob o risco de nos perdermos de 

nosso foco e cair na monotonia em nossas aulas. É preciso que hajam trocas diárias 

em nossas salas de aula, para que a educação ocorra  de forma tranquila e natural. 

 

“ Se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um 

carregando um pão, e, ao se encontrarem, eles trocam os pães, cada 

homem vai embora com um; porém, se dois homens vêm andando 

por uma estrada, cada um carregando uma ideia e, ao se 

encontrarem, eles trocam as ideias, cada homem vai embora com 

duas’. Quem sabe é esse mesmo o sentido do nosso fazer: repartir 

ideias, para todos terem pão... (CORTELLA, 1998, p. 159). 

 

 

Foi pensando nisto tudo que resolvi escrever e pesquisar sobre este assunto 

de suma importância a todos nós que estamos em sala de aula e que de uma forma 

ou outra passamos por situações parecidas. A seguir apresento inicialmente o 

referencial teórico construído para me auxiliar no processo de compreensão e 

análise e posteriormente apresento o estudo de caso, descrevendo a escola, a 

turma e os alunos que apresentam problemas atitudinais ou de limites. Finalmente 

teço algumas considerações finais. 
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2 DISCIPLINA E LIMITES 
 

 

 

 

 

2.1  A educação no tempo de nossos pais e avós 
 
   Quando analisamos a educação no tempo de nossos pais e avós nos 

deparamos com uma educação onde a disciplina era imposta através do 

autoritarismo, das ameaças e dos castigos. Sendo, “este tipo de educação fez parte 

do cenário educacional brasileiro até a década de 1960.” (Aquino, 1996)  

 

Obviamente os alunos nessa época não podiam se manifestar, dando suas 

opiniões ou ousando questionar qualquer coisa dita pelo professor, autoridade 

máxima em sala de aula da época, segundo o autor, neste tempo os educandos 

tinham um medo muito grande das punições que sofreriam caso não seguissem as 

regras que lhe eram impostas. Desta forma eram levadas a uma obediência cega as 

normas impostas pela sociedade da época. 

A indisciplina não é coisa de hoje, se pesquisarmos encontraremos relatos de 

Santo Agostinho e até de Platão  falando sobre problemas disciplinares entre seus 

seguidores. Segundo Aquino (1996) 

“ O conceito de indisciplina, como toda criação cultural, não é 

estática, uniforme, nem tampouco universal. Ele se relaciona com o 

conjunto de valores  e expectativas que variam ao longo da história, 

entre as diferentes culturas e numa mesma sociedade. 

 

   Lendo os livros de Paulo Freire encontramos a sua posição ao que chama de 

educação bancária, ou seja, aquela em que o aluno memoriza os conteúdos e se 

submete aos desmandos e vontades de seu professor. Segundo ele, também, neste 

tipo de educação o professor é o detentor de todo o saber não cabendo ao aluno o 

direito de manifestar suas opiniões. A pratica educativa segundo Paulo Freire (1996, 

pág. 46), “deve desenvolver: um caráter formador, propiciar relações, treinar a experiência do ser 

social que pensa, se comunica, que tem sonhos que tem raiva e que ama”. 
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   Nossos pais e avós viveram esta época obrigados a memorizar muitos 

conteúdos e onde a didática do professor era aquela que privilegiava a transmissão 

de conteúdos.  

Neste tempo a própria sociedade, de um modo geral, oprimida e exigia mais 

de seus membros, não levando em conta a idade ou qualquer outro critério, para 

nivelar as suas atitudes. Eram tempos bem diferentes, onde nem se imaginava que 

algum dia pudéssemos ter acesso a tanta tecnologia e ainda mais que esta 

tecnologia estaria ao acesso da grande maioria da população. 

       

Na década de 60 ocorreram muitas mudanças na área política e social de 

nosso país, provocando na sociedade a várias mudanças nos mais variados setores. 

No período pós guerra houve uma grande evolução tecnológica e uma 

popularização de eletroeletrônicos, aconteceram muitas descobertas na medicina, 

que levaram a uma maior qualidade de vida e sem falar que a mulher teve direito a 

exercer a sua sexualidade como bem entendia e ainda pode passar a controlar a 

natalidade, com o surgimento da pílulas anticoncepcionais. Isto levou as mulheres a 

lutarem e buscarem a igualdade dos sexos. 

A escola não ficou de fora dessas mudanças. Nada mais natural que a 

educação e a disciplina sofressem modificações, ainda mais se levarmos em conta 

que a indisciplina não tem um conceito exato, pois ela varia de acordo com o grupo, 

com a época e com os conceitos da sociedade a qual o grupo está inserido, como 

mencionado por Aquino (1996). 

Hoje a maioria dos professores, para tratar com a indisciplina, tem usado 

estratégias que na maioria das vezes tem sido desastrosas e na maioria das vezes 

vai contra tudo o que  os especialistas apontam como correto nestes casos.                    

Segundo o que encontramos na revista Nova Escola, muitas vezes os 

professores chegam ao extremo da sua paciência e acabam colocando os 

indisciplinados para fora de sua sala de aula, já que este está comprometendo o 

rendimento do trabalho do restante da turma Uma coisa é certa, com a chegada do 

século XXI vieram muitas mudanças, nas áreas políticas, sociais e culturais e estas 
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mudanças estão interferindo diretamente dentro de nossas escolas e estas, por sua 

vez, nem sempre sabem como  reagir frente a estas mudanças. Estas mudanças 

afetam a sociedade como um todo, mas as escolas, os professores e alunos 

parecem estar em outro patamar, já que parecem não ter assimilado ainda estas 

mudanças. Hoje ainda encontramos em nossas escolas a educação bancária, algo 

que seria inadmissível frente a tantos avanços que acontecem. Muitas vezes este 

tipo de educação está mascarada atrás de belos projetos que ficam somente no 

papel e que os professores muitas vezes nem tomam conhecimento ou os 

aplicam.Hoje o professor tem uma importância muito maior dentro da escola, já que 

ele precisa estar a tento a tudo o que acontece com seu aluno, com seu 

desempenho sala de aula e fica a cargo dele também desenvolver capacidades em 

seus alunos para que eles se tornem pessoas capazes de exercer sua cidadania de 

forma consciente. (Piaget - 1996) 

É cada vez maior o incentivo por parte das famílias e dos órgãos 

governamentais para que os alunos aproveitem as oportunidades que tem, por 

exemplo, as aulas em turno oposto (em forma de projetos), o Bolsa Família, do 

governo federal, que tem como exigência a frequência do aluno na escola, 

entre outros. 

Por outro lado, o acesso à informação tem se tornado mais facilitado, como: 

livros didáticos e de literatura, revistas, jornais, filmes, peças teatrais, computadores, 

internet e muito mais (CASTELL, 1993, página). Desta forma estamos trabalhando, 

na maioria das vezes, com alunos mais críticos, questionadores, participativos e 

muito mais criativos. 

Muitas vezes notamos é a falta de preparo do professor para enfrentar tais 

turmas, já que desta forma temos alunos mais “barulhentos” o que para muitos é 

levado como indisciplina, outro problema muito grave, segundo a reportagem da 

revista Nova Escola, é a falta de interesse, por parte dos alunos, pelo conteúdo a ser 

trabalhado, já que muitas vezes a estratégia usada e até mesmo o tema a ser 

trabalhado não lhes diz nada.   
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As reclamações dos professores com relação à indisciplina, atualmente 

partindo até mesmo dos professores da pré-escola, são preocupantes e merece 

nossa reflexão e discussão, uma vez que é causa de repetência, evasão escolar e 

também constitui consequência de fracasso do planejamento inicial da escola. 

Podemos citar também que a questão da indisciplina tem causado grande 

insatisfação no quadro do magistério e tem sido causa de abandono e de doenças, 

principalmente nervosas, nestes profissionais. (VASCONCELOS,1997,p.252)  

 
 
 
 
 
 
 
2.2  As atitudes dos pais em relação à falta de limites e indisciplina dos filhos, 
nos dias de hoje. 

  A família exerce grande influencia sobre a criança e o adolescente. A atitude 

dos pais e suas praticas de criação e educação são aspectos que interferem no 

desenvolvimento individual e influenciam o comportamento da criança na escola, já 

que desde o nascimento é com a família que a criança convive e é neles que 

espelha suas atitudes, uma vez que são referenciais de conduta, juntamente com 

aquilo que vivenciam em sociedade.  Segundo Vygostsky é essencial que avaliemos 

o desenvolvimento humano no contexto em que está inserido, já que a sociedade e 

o indivíduo são seres complexos e dinâmicos que estão em pleno desenvolvimento 

e constante transformação.  

 “caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e 

elaborar hipóteses de como estas características se formaram ao 

longo da historia humana e de como se desenvolvem durante a vida 

de um individuo” (VYGOTSKY,1984, p.21). 

 

A relação familiar é repleta de afetividade o que dificulta a visualização dos 

problemas e dificuldades de forma ampla. 

Assim, a agressividade e a birra, podem surgir dentro do ambiente familiar e 

são fatores que podem demonstrar e justificar o aparecimento da indisciplina do 
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aluno na escola. Muitos pais tem medo de estabelecer limites e normas a seus 

filhos, por acreditarem que dificuldades na aprendizagem deles estria ligada a 

traumas e problemas emocionais da infância. Desta forma justificam a 

permissividade na educação que dão a seus filhos.  O artigo 205 da Carta 

Constitucional que reza: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL, 1988, p.38). 

Ao se analisar mais detalhadamente esse aspecto entramos em contato com 

uma gama de fatores que estão relacionados às mudanças da sociedade de forma 

geral. 

  Na atualidade os pais se mostram presentes na escola quando é para 

apreciar trabalhos a apresentações feitas por seus filhos, mas sem se posicionar 

mais criticamente, pois correriam o risco de serem indagados pelos professores e 

desta forma teriam que tomar atitudes que na maioria das vezes prefeririam não 

precisar tomar. 

Já quando os pais são chamados na escola para uma reunião de pais, na sua 

maioria não comparecem, ainda mais quando sabem que o filho é indisciplinado, 

pois desta forma não precisam tomar atitude alguma em relação a seus filhos e nem 

sequer tomar conhecimento de suas atitudes na escola. 

Neste sentido, quando os pais possuem dificuldades em exercer sua 

responsabilidade de estabelecer limites, transmitir valores para seus filhos, ou 

isentando-se desses papéis, podem ser considerados como indisciplinados. Os pais 

são os principais educadores. Às vezes, ficam meio confusos perante à atitude dos 

filhos, e não sabem como agir e não querendo assumir uma posição autoritária 

acabam por permitir tudo com medo que o filho venha a sofrer algum trauma. 

Se observarmos crianças em que os pais não impõem nenhum tipo de limite 

identificaremos crianças que são, geralmente, rejeitadas pelos colegas, pois não 

conseguem respeitar ninguém.  
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  Segundo Aquino (1996, p. 98), a tarefa de educar, não é responsabilidade da 

escola, é tarefa da família, que ao docente cabe repassar seus conhecimentos 

acumulados, ele ainda aponta que a solução pode estar na forma da relação entre 

professor e aluno, ou seja, a forma que suas relações e vínculos se estabelecem, 

aponta também que a solução pode estar no desenvolvimento do resgate da 

moralidade discente através da relação com o conhecimento e que esse 

conhecimento deve ser construído socialmente, sem rigidez ou autoridade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  A posição da escola frente à indisciplina cada vez mais crescente  

Piaget (1973) defende que temos duas alternativas: “formar personalidades 

livres ou conformistas”. Se quisermos formar cidadãos autônomos e capazes de 

gerir suas próprias vidas, devemos oferecer a eles um ambiente adequado a este 

desenvolvimento. A escola é um ambiente socializador e esta é, a importância de se 

ter claro sua parcela de contribuição na formação moral de seus alunos. O professor, 

no caso, tem a função de colaborar para que isso efetive. Deve propiciar 

experiências com bases na cooperação, construindo um ambiente com regras 

coerentes e justas. Também, deve se questionar sobre a coerência das regras da 

própria escola. 

Sem desconsiderar os fatores externos que influenciam nas relações e 

comportamentos no ambiente escolar é no próprio espaço da escola onde se 

formam muitas manifestações de indisciplina. 

 

Se partirmos das regras escolares que, muitas vezes, são impostas para os 

alunos, sem estarem claras para os mesmos, esbarraremos no descontentamento 
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por essas regras e pela não compreensão das mesmas. A escola é que sua atitude a 

responsável pelo estabelecimento e pela clareza das normas.  

À medida que a escola vigia e pune o aluno confirma sua irregularidade e fica 

alheia ao esperado por ela, assim, o aluno assume a posição de excluído e não 

adequado ao ambiente escolar (FOUCAULT apud SILVA, 1998). 

 

À medida que a escola cobra do aluno o respeito e o cumprimento das 

normas, ela precisa oferecer meios para que isso aconteça. Como um aluno irá 

desenvolver conceitos de justiça e pratica- los se na maioria das vezes, a culpa dos 

fracassos e da indisciplina recaem sobre o próprio aluno.  

 

Algumas escolas parecem entender que a ocorrência maior ou menor de 

indisciplina no cotidiano escolar está relacionada a personalidade de cada aluno: “ 

Fulano é terrível, não tem jeito! Sicrano nasceu rebelde, o que eu posso fazer?”. 

Dessa forma, atribuem a responsabilidade à própria criança ou adolescente. Em 

outras palavras, entendem que as características individuais são definidas por 

fatores independentes, da aprendizagem e das influencias do universo cultural. 

Sendo assim a experiência escolar não tem nenhum poder de interferência no 

comportamento individual. 

Nesse sentido, é importante que os alunos participem do processo de 

construção das regras, não as recebam prontas, pois como diz a autora Ferreira ao 

participar da construção de regras, a criança aprende a ser parte de um grupo, ao 

mesmo tempo em que desenvolve sua autonomia. ( FERREIRA, 2001, p.175)  
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3 PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO E ATITUDINAIS 
 
 
 
 
 
 
3.1 O que fazer a frente de uma turma indisciplinada 
 

As diversas manifestações da indisciplina são o desafio para 

os educadores em sala de aula e na escola, tanto na pública como na 

particular. ( VASCONCELLOS,1997). 

 

Ainda, segundo Vasconcellos (1997): 

 sem autoridade não se faz educação; o aluno precisa dela, 

seja para se orientar, seja para poder opor-se (o conflito com a 

autoridade é normal, especialmente no adolescente), no processo de 

constituição de sua personalidade. O que se critica é o autoritarismo, 

que é a negação da verdadeira autoridade, pois se baseia na 

coisificação, na domesticação do outro (p. 248). 

Para Aquino (1998), dentro da sala de aula o professor é o guia dos alunos 

levando-os a viagem do conhecimento, redescobrindo com eles o caminho a ser 

percorrido. Ao recontar as histórias das descobertas humanas, o professor pede aos 

alunos imaginação e inquietude.   

 

Teoricamente, profissional é aquele que reúne as competências de 

elaborar e executar conceitos: identificar, apresentar, imaginar e 

aplicar uma solução ao problema, garantindo o 

seu acompanhamento (PERRENOUD, 2002, p. 11). 

 

 

Muitas vezes o professor é visto pelos alunos como sendo chato e desta 

forma os “obriga” a bagunçarem. O professor só é bem visto pelo aluno quando não 

exige que eles trabalhem de forma convencional, como lendo ou interpretando por 

exemplo. 

Uma coisa de vital importância é o diálogo entre os professores e seus 

alunos, já que é através dele é que estabelecemos vínculos de amizade, o que 
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facilita muito o aprendizado e a disciplina dos alunos. Uma turma que se relaciona 

bem com o professor é uma turma mais motivada e que demonstra mais entusiasmo 

para aprender.  

Antunes (2005) questiona-se sobre qual disciplina estamos efetivamente 

procurando. Essa resposta necessita passar por uma desconstrução da ideia geral 

para a análise de situações específicas: 

Subsidiário, mas não carente de importância, é o efeito que a 

submissão permanente à autoridade produz sobre a imagem de si 

mesmo e a auto-estima dos alunos. O exercício constante de 

autoridade sobre eles é uma forma de fazer-lhes saber e recordalhes 

que não podem tomar decisões por si mesmos, que não se pode 

depositar confiança neles, que devem estar sob tutela ( ENGUITA, 

1989, p. 165). 

 

 

Precisamos estabelecer as regras de convivência da turma, já nos primeiros 

dias de aula  e estas regras precisam ser relembradas a cada dia no decorrer do 

ano. As regras, dentro da escola são fundamentais para o funcionamento da mesma. 

Desta forma a indisciplina é uma ameaça ao bom desempenho da escola, como 

instituição. 

 

Obedecer às regras não significa submissão ou servilismo. O sentido da obediência para a 

criança ou adolescente terá valor quando aprenderem que viver em sociedade significa construir 

regras e que disciplina é sinônimo de autocontrole (ANTUNES, 2005). 

 

Cabe ao  professor o papel de mediador entre o aluno e o mundo onde este 

está inserido, mas muitas vezes estes mesmos professores acabam por mostrarem-

se descrentes  frente a indisciplina e a violência, cada vez mais crescentes nas 

escolas. 

Num sistema educacional em que os professores sentem-se 

oprimidos e na defensiva, onde suas necessidades individuais e 

autonomia coletiva não são privilegiadas é de se admirar que 

professores ainda queiram continuar dentro de uma sala de aula 

(MOREIRA, 1997). 
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3.2 Qual o papel da escola 

No espaço escolar, muito se fala sobre a falta de limites de alunos, crescendo 

as queixas a respeito da ingovernabilidade das novas gerações, associando-a ao 

declínio das instituições e autoridades tradicionais e às novas influências trazidas 

pela indústria cultural e de consumo (RATTO, 2007). 

A disciplina e a indisciplina são produtos sociais e escolares e não devem ser 

consideradas boas ou más, pois isso depende do contexto e da lógica em que estão 

inseridas. 

Mas, no mundo escolar algum tipo de disciplina é necessário e bem vindo, 

resta definir qual (RATTO, 2007). 

 

Se ensinar é mais do que transmitir conteúdos como saber, se a aprendizagem 

implica uma tensão ou uma violência para aprender (Benavente, 1994, p. 152). 

Conforme afirma Garcia (1999), a atuação da direção da escola é importante para 

dar suporte e encorajamento, tanto a professores como a alunos.  

“Como em todas as outras relações sociais e institucionais, 

na relação pedagógica existe um contrato implícito – um conjunto de 

regras funcionais – que precisa ser conhecido e respeitado para que 

a ação possa se concretizar a contento” (AQUINO, 1998, p. 27). 

 

Garcia (1999) avalia que as escolas necessitam desenvolver uma diretriz 

disciplinar alicerçada em seu projeto político pedagógico. Nesta diretriz competiria o 

desenvolvimento de regras e procedimentos disciplinares. Mas, a legitimação desta 

diretriz só poderia ocorrer desde que tais e regras e procedimentos fossem 

construídos com a participação dos estudantes e de toda a comunidade escolar. 

 

A participação dos alunos é um elemento importante, pois 

favorece o sentimento de pertença e implicam o exercício de algum 

grau de poder sobre as disposições coletivas, bases na criação de um 

senso de responsabilidade comum e um elemento de motivação 

(D’ANTOLA apud GARCIA, 1999, p. 105). 

 

No momento que a escola passa a ter uma postura mais dura frente aos 

problemas passa a aplicar uma lei única para todos, ela se desestrutura, pois as 
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discordâncias entre os alunos e a direção acabam por enfraquecer os vínculos da 

coletividade. O comportamento indisciplinado esta diretamente relacionado a uma 

serie de aspectos associados á falta de eficiência da pratica pedagógica 

desenvolvida pela escola, como exemplo podemos citar: proposta curriculares 

problemáticas e metodologias que subestimam a capacidade do aluno, cobrança 

excessiva da postura sentada, inadequação da organização do espaço da sala de 

aula e do tempo para a realização das atividades , excessiva centralização na figura 

do professor  e, consequentemente, pouco incentivo á autonomia a ás interações 

entre os alunos, constantes uso de sanções e ameaças visando ao silêncio da turma 

pouco diálogo etc. 

 

 

 

3.3 O que os pais devem fazer para ajudar  

Dentre os aspectos que dificultam a comunicação familiar, a postura dos pais 

é apontada como muito importante. Neste caso, a falta de tempo e de 

disponibilidade dos pais aparece como um aspecto bastante relevante. 

       

      A comunicação, a postura dos pais vai interferir sobremaneira na disciplina 

escolar do aluno. Na maioria das vezes como já foi dito, o tempo que os pais têm 

para seus filhos, devido à rotina intensa de trabalhos, é muito reduzido. A educação 

e a formação de seus filhos, muitas vezes, estão totalmente entregue a terceiros e 

assim, vários fatores muito importantes nessa formação vão sendo esquecidos e 

deixados de lado. 

      O importante é desenvolver a base da responsabilidade e da obrigatoriedade 

com relação às regras morais e um aspecto crucial na educação é a disciplina e a 

autoridade. As crianças fazem birra, reclamam, brigam e fazem escândalo, dentro de 

uma escala proporcional ao seu tamanho e diante de tais comportamentos os pais 

não podem ceder.  

“Se os pais forem omissos e ficarem quietos por medo de perder o 

amor do filho, correm o risco de serem menosprezados e 

ignorados”.(TIBA,2003, página 273.) 
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      Um pai e uma mãe que engole os próprios princípios e se cala a uma mal 

criação dá um atestado de que não se respeita, e os filhos entendem isso como um 

sinal para que não o respeitem também. “Engolir sapo” significa deseducar, com 

grande probabilidade de estar criando um pequeno tirano dentro de casa. Os limites 

precisam ser sempre colocados em função de algo e exercidos visando ao bem 

estar de toda a família. Muitos pais acreditam que dar o bom exemplo é suficiente, 

mas sem uma determinação clara, os filhos não o perceberão e não o seguirão. Por 

outro lado, abusar de proibições e punições por si só também não funciona, os filhos 

precisam aprender e cabe aos pais ensinar de forma clara e determinada. 

      A família é o primeiro grupo social que o homem conhece, é a base da 

sociedade. É com a família que o indivíduo aprende quase tudo. 

      É importante ensinar aos filhos que as pessoas observam em nós todos os 

aspectos positivos e negativos. A sociedade julga-nos a cada dia e é necessário 

ensinar aos filhos que a inteligência nasce com o indivíduo, e a escola é a 

complementação para guiá-lo para encarar o mundo da melhor maneira possível. O 

comportamento é ensinado no lar e refletido na Escola, através do tratamento com o 

seu semelhante. 

 As ideias de teóricos como Montessori (ano) e Piaget(ano), fizeram com que 

nas escolas e consequentemente, no ambiente doméstico, se passasse a respeitar a 

individualidade da criança e se enfatizasse sua liberdade. Os pais utilizam esses 

fragmentos fora de seu contexto adequado e muitas vezes com exagero. A ideia de 

que liberdade é a melhor saída em todas as situações é equivocada, muitas vezes 

os pais se tornam permissivos para substituir sua ausência e isso gera um estrago. 

 Os pais não devem se omitir em estabelecer limites, sem medo de causar 

traumas ou frustrações. Muitas vezes ocorrem situações em que as próprias escolas 

estão tendo que chamar a atenção dos pais para seus deveres disciplinares. 

 A relação família e a escola mudaram muito, hoje, a família deposita suas 

funções e delega suas responsabilidades à escola e cada vez mais os alunos vão à 

escola com menos limites trabalhados pela família. Pois, segundo Tiba (2002, p. 

258) “O grande ensinamento educativo é que a criança não pode fazer 

simplesmente o que tem vontade, mas deve administrar essa vontade.”  
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 Na cobrança da disciplina da criança também será extremamente importante 

a coerência e a constância dos pais quanto às causas e consequências da 

indisciplina. Não vai adiantar muito a criança ter uma mãe “durona” e um pai “mole”, 

pois a falta de coerência entre os pais vai causar conflito o que facilitará a falta de 

disciplina de seus filhos. Por isso, em algumas situações, os pais precisam primeiro 

se educar para depois educar seus filhos. 

 . As crianças utilizam modelos éticos e morais que encontram no seu 

cotidiano e muitas vezes reproduzem aquilo que presenciam Portanto os pais 

precisam estar atentos aos exemplos que dão a seus filhos, precisam cuidar seu 

modo de agir no dia a dia, pois é através do que observa nas atitudes diárias de 

seus pais que as crianças baseiam seu caráter. 

 

 Para se realizar, ser feliz e para a formação de seu caráter, a criança 

precisará aprender exatamente o que é certo e errado, adequado e inadequado, com 

isso gerará um ser responsável que saberá dos seus limites e respeitará os limites 

dos outro( Oliveira, 1995).  
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4-ESTUDO DE CASO 

 

A ESCOLA E A TURMA 

Trabalho na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pastor Rodolfo 

Saenger, que se situa a Rua Santa Helena, nº 402, Bairro Centenário, Sapiranga.A 

escola atualmente atende todo o Ensino Fundamental, ou seja, turmas de 1º ano até 

8ª série ( já que a troca vem sendo feita gradualmente), ela funciona nos três turnos. 

Além das  turma do Ensino Fundamental a escola também dispõe seu espaço para 

turmas de EJA, APAE, e ULBRA, sendo estas três no período da noite.  ,Conta com 

uma equipe diretiva composta por três pessoas, sendo uma diretora, uma vice 

diretora e uma coordenadora pedagógica. Na parte estrutural da escola contamos 

com prédio administrativo, prédio sul, auditório, ginásio de esportes, quadra de areia, 

refeitório, duas cozinhas (sendo uma delas de uso exclusivo de funcionários e 

professores), laboratório de informática, biblioteca, pracinha, depósito, lavanderia, 

área coberta e um total de nove banheiros para atender a demanda da escola. A 

escola conta com duas funcionárias na cozinha e quatro na limpeza., É oferecido 

aos alunos da escola aulas de reforço escolar em turno oposto, oficina de entalhe, 

projeto hip hop, capoeira e xadrez, entre outros. Ela é bem localizada, pois fica em 

bairro perto do centro da cidade e conta com variado comércio, empresas e diversos 

serviços. Na quadra da escola temos mercado, lojas, ginásio municipal, sindicato 

dos funcionários municipais, DETRAN, salão de beleza e várias residências. É no 

bairro da escola que se localiza a empresa Paquetá Calçados e o Frigorífico Zimmer, 

ambos que empregam muitos pais  de alunos da escola. Não podemos esquecer 

que é no bairro que também se localiza a Casa Tombada, que é um marco, pois 

mostra como eram as residências dos colonizadores alemães e deixa claro aos 

alunos o que é o estilo enxaimel. No bairro da escola contamos ainda com a APAE, 

que é nossa parceira no noturno, e com a EMEI Chapeuzinho Vermelho, que nos 

designa boa parte de sua clientela. A escola disponibiliza aos alunos acesso ao 

laboratório de informática da mesma, sempre que os professores acharem 

necessário, mas não por mais de 2 horas semanais e de acordo com agendamento 

prévio. Este laboratório conta com 18 computadores, todos com acesso a internet, 

nele contamos com o trabalho da professora Tatiele que nos auxilia nas tarefas ali 

desenvolvidas. Na escola temos também retroprojetor, câmera fotográfica digital, 
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copiadora ...; Minha turma tem direito a seis cópias mensais, de folhas xerocadas, 

por aluno, caso precisemos exceder as cópias do mês, no mês seguinte estas 

cópias serão descontadas da cota mensal. Os alunos que frequentam a escola são, 

na sua maioria, de classe média, tendo também alunos de classe alta e de classe 

baixa, formando assim um público bastante eclético, já que todos convivem em 

harmonia na escola. A direção da escola nem sempre está disposta a ajudar aos 

professores, sempre que os mesmos solicitam.  Quanto a receptividade da equipe 

diretiva já foi muito boa, pois depois da reeleição da equipe diretiva para mais um 

mandato o posicionamento da direção, frente aos professores mudou muito. Agora a 

direção da escola nem sempre está ao lado de seus professores, para apoiá-los no 

que for necessário e ajuda-los no que for preciso. 

 

A TURMA 411 

Minha turma é composta por 30 alunos, sendo 16 meninas e 14 meninos. É 

uma turma que discute muito, mas é muito amiga entre seus integrantes, muitas 

vezes tem opiniões bem diversas, mas, que consegue acabar por se entender. Há 

rivalidade entre três meninos de forma mais evidente, pois cada um deles quer 

chamar mais a atenção da turma para si. Entre os meninos temos um integrante da 

turma que se destaca por sua falta de disciplina o que leva a turma a ter reações de 

repulsa contra ele, isolando-o do grupo. De modo geral gostam de aprender coisas 

novas e estão sempre prontos a realizar as mais diferentes  atividades e propostas 

que a eles são lançadas. São alunos que não tem como ficarem sentados em 

duplas, mais de dois ou três dias, pois conversam de mais, se distraem muito e 

acabam por se prejudicar e por prejudicar os colegas. Tem o caso dos três alunos 

que tem que ficar em posições opostas na sala, pois caso contrário não copiam e 

nem fazem nada do que lhes é solicitado, para ficarem se provocando e retrucando 

tudo o que os outros dois fazem ou falam .Na sua maioria os alunos desta turma 

estão juntos desde o primeiro ano na escola, e por este motivo já tem uma grande 

amizade entre eles. Temos também alunos que vieram do turno oposto, da própria 

escola e alunos que vieram de outras escolas .Minha sala de aula fica no andar de 

baixo do prédio sul, na sala número 11.Atualmente a sala é dividida com uma turma 
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de segundo ano que a ocupa no turno da tarde. Nós dividimos a sala de forma que 

cada professora tem a sua parede para expor seus trabalhos, cada uma tem seu 

espaço na prateleira da sala e cada uma tem seu armário. Hoje já conseguimos 

deixa-la bem atrativa aos alunos, pois está bem colorida e organizada (dentro do 

possível). 

 
4.1  Aluno A. um novo desafio a cada dia 

 
“A” é um aluno sem maiores problemas, a primeira vista. Logo nos primeiros 

dias de aula mostrava-se calmo, cordial e solícito. Não brigava com ninguém e 

esforçava-se para fazer suas atividades com rapidez e de forma correta. 

No dia que estávamos completando o primeiro mês de aula, “A” mostrou-se 

um aluno totalmente diferente do que havia sido até aquele momento. Tornou-se 

intolerante, brigão e até mesmo agressivo. 

Foi a primeira vez que o vi desta forma, estava transtornado. Aquela manhã 

ele já chegou irritado a escola e lá pelas 10h30 teve uma crise, que começou com 

uma briga com colegas, passou por agressões verbais à professora e terminou com 

uma fuga do pátio da escola. 

No dia seguinte sua mãe foi chamada a escola e “A” teve nova crise, desta 

vez na frente da mãe, que por sua vez nada fez e ainda tentou justificar as atitudes 

do filho. Não bastando isso a mãe ainda falava com o filho como se este não 

passasse de um bebe.  

 
Na sociedade moderna, a competição tornou-se valor comum, 

desenvolvendo uma visão social eminentemente individualista. Nessa 

visão, cada um se fecha em seu pequeno mundo e só se interessa 

por aquilo que lhe diz diretamente (FERREIRA apud SCHNETZLER, 

2003, p. 37). 

 

Depois desta conversa, que envolveu a mãe, “A”, a professora, a diretora e a 

vice-diretora da escola, o menino (que tem 9 anos de idade) recusou-se a voltar para 

a sala de aula com a professora e desta forma a mãe preferiu levar o filho para casa, 

já que não queria contrariá-lo. 
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Durante aquela mesma semana “A” fez várias outras coisas para que sua 

mãe fosse chamada e o levasse para casa. 

Em uma manhã, da semana seguinte, durante um trabalho em grupo o 

menino desentendeu-se com uma das integrantes do grupo e furou-a com seu lápis, 

a mesma revidando quebrou a caneta hidrocor que ele tinha na mão. Como achava 

ter razão e não aceitando ter que pedir desculpas pelo que fez a colega, novamente 

tentou uma fuga da escola. 

Hoje suas crises são menores, mas mesmo assim não deixam de existir, só 

que em menores proporções. Hoje não há um dia sequer que “A” não brigue com os 

colegas no recreio ou arrume um desentendimento no final da aula. 

A turma como um todo rejeita “A” por suas atitudes, não querem mais nem 

conversar com ele, trabalhos em grupo são um problema, pois ninguém o quer no 

grupo e sentar em dupla com ele também é uma coisa que nem passa pela cabeça 

dos colegas. Isso acontece porque os colegas tem medo de suas reações e sabem 

que quando fica enfurecido e agride os colegas fisicamente. É compromisso do 

educador se preocupar com a disciplina e a responsabilidade de seus alunos. 

 Para Piaget (1996, página53), “o respeito constitui o sentimento fundamental 

que possibilita a aquisição das noções morais”  

Só conseguiremos atingir a responsabilidade, se, desenvolvermos a 

cooperação, a solidariedade e o comprometimento com o grupo, criando regras 

claras e que precisarão ser cumpridas com justiça. 

“A” é um menino muito protegido por seus pais, que já tem mais idade, a 

única pessoa que tenta corrigi-lo é a irmã (que tem 30 anos de idade). Nota-se 

claramente que em sua casa é ele quem manda, já que seus pais fazem tudo o que 

ele quer.  

Segundo Aquino (1996. p. 98), a tarefa de educar, não é responsabilidade da 

escola, é tarefa da família, que ao docente cabe repassar seus conhecimentos 

acumulados... 
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Depois da primeira crise de “A” a mãe de uma aluna da turma procurou a 

direção da escola querendo que o menino fosse tirado da turma, como a direção da 

escola não teve esta atitude, esta procurou o Conselho Tutelar e relatou o que havia 

acontecido. Depois disso a escola foi procurada pelo Conselho e precisou enviar um 

relato ao mesmo sobre este aluno. No dia seguinte fui procurada por esta mãe que 

me contou o que havia feito, esta também me relatou que é amiga pessoal da família 

do menino e que este só não faz em casa o mesmo que faz na escola porque os 

pais fazem tudo o que ele deseja, pois acreditam que caso o contrariem estarão 

traumatizando seu filho. 

Esta mãe também me relatou que várias pessoas da família se afastaram 

deles porque os pais defendem “A” o tempo todo e sempre tentam justificar suas 

atitudes, mesmo que estas sejam contra crianças menores. 

Já vi que não posso dar muita importância ao que acontece com “A”, pois 

quanto mais atenção consegue para suas queixas, mais irritado fica e maiores são 

as chances de agressão aos colegas.  

 

Como última tentativa, neste mês a escola chamou o pai de “A”, depois de ele 

ter tido mais uma de suas “crises” durante a Hora do Conto, na biblioteca da escola. 

Desta vez durante a “crise” debateu-se e derrubou cadeiras da sala de reuniões 

onde foi colocado pela bibliotecária. Tudo ocorreu neste dia, segundo a bibliotecária 

pelo fato dela ter pedido que ele parasse de mexer nos livros das estantes e ouvisse 

com atenção a história que ela estava contando. O pai compareceu na manhã 

seguinte e foi informado pela direção da escola sobre o ocorrido na manhã anterior. 

Este demonstrou ter ficado sem jeito com o ocorrido e comprometeu-se em falar com 

o filho. 

 A direção deixou claro ao pai que se “A” continuasse com tais atitudes o 

Conselho Tutelar seria notificado, para intervir junto ao menino e sua família.  

Segundo o dicionário (FERREIRA, 1986, p.595), o termo indisciplina pode ser 

definido como “procedimento, ato ou dito contrário à disciplina; desobediência; 

desordem; rebelião”. Assim, indisciplinado é aquele que “se insurge contra a 

disciplina. 
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4.2 Pesquisa com pais sobre a educação e a disciplina  

 

 Realizei uma entrevista com os pais de meus alunos deste ano, dentre os 

trinta, procurei escolher sete com condições financeiras e intelectuais bem 

diferenciadas, para poder ter uma ideia mais ampla de como a disciplina é encarada 

nas mais variadas classes sociais. Fizeram parte desta entrevista pais empresários, 

autônomos, sapateiros comerciários e funcionários públicos. Entre os entrevistados 

estão os pais de A e os pais que julgo serem os mais rígidos da turma. 

 Todos concordaram em realizar a entrevista e deram suas opiniões sinceras 

sobre o assunto que os sugeri. 

 Comecei as entrevistas perguntando nome, idade, profissão e média salarial. 

Depois pedi que me conceituassem a indisciplina e indisciplina, depois pedi que me 

dessem exemplos de disciplina e de indisciplina, perguntei a eles se achavam seus 

filhos disciplinados e porque achavam isto de seus filhos e finalmente deixei que 

falassem o que desejavam sobre o assunto. 

Em conversa com os pais pude perceber que estes não tem bem claro o que 

é a disciplina e muitas vezes não tem a mínima noção do que acontece com seus 

filhos fora  de seus lares, pois acreditam que os filhos são verdadeiros exemplos de 

disciplina e responsabilidade. 

Pude notar também que cada vez mais os pais delegam suas funções e 

responsabilidades, para com seus filhos, a terceiros e que isto muitas vezes traz a 

eles a sensação de culpa, o que gera atitudes inadequadas em relação aos filhos, 

pois sentem a necessidade de “compensar” sua ausência. Estes sentimentos e 

atitudes ocorrem em todas as classes sociais, tendo em vista que conversei com 

integrantes de todas elas e todas manifestaram a mesma angústia. 

Sobre disciplina ouvi relatos muito variados como; 

“Disciplina são metas estipuladas pela família, escola e sociedade, que devem 

ser cumpridas para uma convivência harmoniosa entre todos”.(1) 

“(...) disciplina é seguir ordens(...)” (2) 

“ É uma forma de educação que os pais dão aos filhos, mostrando o melhor 

caminho a eles.” (7) 
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Ouvindo estes relatos ficou muito claro que primeiramente os pais devem ser 

esclarecidos sobre o que é disciplina, depois devem ter o cuidado de todos seguirem 

a mesma linha educacional, de acordo com o meio que estão inseridos e só aí, 

falando todos a mesma coisa e exigindo as mesmas atitudes de nossos filhos e 

alunos poderemos primar por uma educação de melhor qualidade. 

Muitas vezes as crianças tem ficado sob a responsabilidade de seus avós ou 

de irmãos mais velhos, o que muitas vezes é visto pelos pais como um problema, 

mas ao mesmo tempo como a única solução para que possam trabalhar e manter 

suas famílias. 

“Mesmo sabendo que quem deveria ficar com minha filha seríamos eu e 

minha esposa, por necessidade e falta de opções a deixamos com os avós paternos 

e com as irmãs mais velhas, já que os avós moram a o lado e não gostaríamos de 

tirar nossa filha de seu ambiente.” (5) 

“Quando não está na escola meu filho vai para um projeto do SESI, já nos 

finais de semana fica muito comigo, já que o pai trabalha e tem muitos 

compromissos(...)” (3) 

A visão que os pais tem de seus filhos nem sempre é a mesma que ocorre na 

realidade, ao menos dentro da escola, onde é o espaço que observo  e me relaciono 

com eles. É o caso dos pais do aluno “A”, que descrevi no relato de caso, pois para 

seus“ as vezes ele é disciplinado”(2) e para eles isto basta, tendo em vista que 

sempre que são chamados a escola, para falar sobre “A” ou para busca-lo, deixam 

claro, através de suas atitudes, que culpam a escola pelo que seu filho acabara de 

fazer, já que em casa, segundo eles, o filho é um menino exemplar. 

Já segundo estes pais: “A” cada dia vem desenvolvendo um conhecimento 

sobre a disciplina que a ele foi proposta. Faz temas de casa, respeita as regras e 

sempre está disposto a melhorar (...) “ (4) 

Ao realizar as entrevistas com os pais pude notar que muitas vezes estes não 

chegam a ter uma noção de disciplina muito clara e que por mais que queiram que 

seus filhos sigam certa conduta moral ditada por eles, estes muitas vezes não se 

sentem a vontade para cobrar esta conduta, já que se sentem culpados por 

deixarem seus filhos a cuidados de terceiros para trabalharem e exercerem suas 

funções fora de casa. 
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Ficou-me muito claro que os pais do aluno “A” não tem noção de como seu 

filho age fora de casa e nem mesmo como é a aceitação dele pela turma. A mãe 

deste aluno prefere ser omissa em relação às atitudes do filho, por medo de perder o 

amor deste, já que o menino já notou a insegurança dos pais e faz pressão 

psicológica sobre eles, ameaçando-os com o amor que sente por eles. 

Tenho, na turma, também uma mãe com noções muito claras de disciplina e 

desta forma não tem medo de cobrar da filha atitudes de acordo com sua conduta 

mora. A filha é uma excelente aluna, bem educada e sem trauma algum por ser 

cobrada e exigida. 

Pude concluir que regras devem existir, mas devem ser usadas de maneira 

coerente e adequada, pois caso contrário a criança volta-se contra elas e contra 

quem está as aplicando. 

As crianças precisam de limites e de quem os imponha com firmeza, para que 

tenham um desenvolvimento saudável de seu intelecto e tornem-se cidadãos 

capazes de gerir suas próprias vidas. 

 

 

4.3 Mudanças atitudinais 

 

Depois de muito ler, pesquisar e analisar, para a construção deste TCC, notei 

que precisava mudar minha visão e minhas atitudes perante a minha turma. 

Enquanto refletia sobre minhas atitudes e comparava com o que os teóricos diziam 

em suas obras me die conta de que havia muitas falhas em meu trabalho, que 

precisavam ser revistas com urgência. 

Depois de analisar tudo com muita calma e atenção cheguei à conclusão que 

o melhor caminho a seguir seria o caminho do diálogo. Conversei com meus alunos 

e mostrei a eles o meu ponto de vista sobre as atitudes da turma e pedi que 

refletissem e dessem sua opinião também. Então, depois desta conversa sugeri a 

eles que fizéssemos combinações sobre o que poderíamos fazer e o que não 

poderíamos e que cada um além de respeitar as novas regras ajudaria a “lembrar” 

os colegas que as esquecessem. 

Já se passaram dois meses desde o dia que tivemos esta conversa e hoje já 

é possível notar as mudanças atitudinais em minha turma. Hoje os alunos estão 
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mais calmos, prestam mais atenção na aula e não discutem mais tanto quanto 

discutiam antes. Hoje eles já conseguem trabalhar em grupo sem maiores 

problemas, pois estão aprendendo a se respeitarem como pessoas. 

A mudança já é notória fora das quatro paredes da sala de aula, pois outras 

colegas me comentaram que os acharam mais calmos e com atitudes mais 

educadas e cordiais que algum tempo atrás. 

Hoje quando algum colega não cumpre as regras (que na sala chamamos de 

nossos combinados), logo um dos colegas chama a sua atenção e pergunta se o 

colega esqueceu o que combinamos. 

Para dar mais credibilidade aos nossos combinados eu os digitei e os alunos 

assinaram , como se fosse um termo de compromisso, depois de assinado este 

“documento” foi colado no caderno e também foi feito um cartaz com estes 

combinados que ficaram expostos na sala de aula. 

O único aluno que parece não render-se a nenhuma atitude diferenciada é 

“A”, que continua com as mesmas atitudes do inicio do ano, tanto que continua a ter 

suas crises casuais. Este é com certeza o aluno que os colegas mais lembram e 

cobram o cumprimento das regras, mas poucas vezes tem um retorno positivo. 

Conversei com os pais também, expus o problema atitudinal da turma e contei 

o que havia combinado com seus filhos, estes achara uma boa técnica e estão 

apoiando este trabalho em suas casas. 

Enquanto esta técnica surtir efeito farei o uso dela, mas quem sabe com outra 

turma, no próximo ano precise pesquisar e desenvolver outra estratégia 

diferenciada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

5- AUTOESTIMA E SUPERAÇÃO: considerações finais 

 

 

A “indisciplina escolar” é uma realidade em nosso dia a dia, nas escolas, 

sejam elas públicas ou privadas. 

Como já falei no início deste trabalho, minha turma do ano anterior era muito 

indisciplinada achei que jamais encontraria outra em tal nível de indisciplina, mas 

este ano, minha atual turma, na mesma escola, é bem pior que a turma do ano 

anterior em termos disciplinares. Isto me leva a concluir que a cada ano que passa a 

indisciplina somente aumenta e que a sociedade parece não notar ou importar-se 

com o que vem acontecendo.  

Muitas foram às vezes que busquei referenciais teóricos sobre o assunto, 

entre renomados escritores na esperança de encontrar algo que me levasse a uma 

solução, mas o que encontrei muitas vezes me ajudou, mas não solucionou o 

problema. 

Uma certeza fica cada turma é diferente e não existem fórmulas prontas para 

trabalhar em cada uma delas. 

Em poucas décadas a educação teve uma grande evolução, pois passou do 

autoritarismo, onde o aluno não podia nem sequer ousar questionar o que o 

professor falava, para os dias atuais, onde muitas vezes o aluno grita com o 

professor ou até mesmo o agride fisicamente. Passamos também por muitas 

modificações em nossa sociedade, que passou de opressora a uma liberdade 

extrema, aonde o meio termo nunca chegou a existir e por isso mesmo deixou 

lacunas morais muito grandes na sociedade. E é esta mesma sociedade que hoje 

educa nossos alunos e se vê obrigada a cobrar deles o que nem ao menos tem 

definido. 

Outro grande problema que fica é a falta de preparo das escolas e dos 

profissionais que nelas trabalham, para lidar com os avanços tecnológicos que vão 

surgindo e aperfeiçoando-se a cada dia, bem como com a evolução da sociedade, o 

que acaba gerando um fator desencadeador da indisciplina nas escolas, pois o 

aluno que não tem a oportunidade de expressar o que sabe e de usar o que a 

sociedade oferece de mais moderno em sala de aula acaba por ficar desmotivado e 
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desta forma busca na indisciplina uma maneira de demonstrar toda a sua 

insatisfação com a escola. 

Muitas vezes por medo de incorrerem no autoritarismo, como acontecia no 

passado, os pais têm deixado seus filhos decidirem o que querem para si mesmos e 

desta forma dão liberdade extrema a seus filhos, que por sua vez não sabem usar 

tamanha permissividade e acabam por tornarem-se indisciplinados. 

Noto também que cada vez mais os pais tem confundido a função da escola e 

esquecido a função da família, pois tem deixado a cargo da escola a educação de 

seus filhos e esquecem-se de que os valores devem ser passados a eles pela 

família. 

Os pais precisam estar mais presentes nas vidas de seus filhos e isto significa 

estarem mais presentes na escola também, comparecer as reuniões, conversar com 

os professores e estarem atentos as modificações no comportamento deles e não só 

comparecerem quando há uma apresentação artística ou algo do gênero ocorrendo 

na escola, pois não é evitando de saber o que acontece que o problema será 

resolvido. 

A escola não pode simplesmente culpar os pais ou os alunos pela indisciplina, 

pois boa parte da culpa está na própria escola, que como instituição se esconde 

atrás de um regimento imposto e exige que os alunos respeitem algo que muitas 

vezes nem conhecem. Precisamos também estar atentos ao fato de que as regras 

devem estar de acordo com o grupo e não o contrário, pois regras impostas não 

funcionam. 

Pais, escola e alunos devem andar juntos e terem os mesmos objetivos, pois 

caso contrário não existirá educação de qualidade e a indisciplina se tornará uma 

constante cada vez maior. Precisamos com urgência conceituar indisciplina e 

seguirmos todos em busca da mesma, pois hoje o que ocorre é uma confusão muito 

grande em torno deste assunto, onde cada um tem uma ideia diferente e a conceitua 

conforme seu entendimento. Desta forma cada um  propõe um tipo diferente de 

disciplina a seus filhos. 

Cabe ao professor ser o orientador de seus alunos, incentivando-os e 

levando-os a descobertas, com autoridade sem autoritarismo.  

Deve ficar claro aos pais que é necessária coerência em suas relações, pois 

não deve ocorrer de um ser duro de mais e o outro permissivo de mais com o filho, 
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caso isso ocorra à criança passará por um conflito o que poderá facilitar a ocorrência 

de uma falta de disciplina. 

 

Felicidade 

Os pais podem dar alegria e satisfação a um filho, 

mas não há como lhe dar felicidade. 

Os pais podem aliviar sofrimentos enchendo-o de presentes, 

mas não há como lhe comprar a felicidade. 

Os pais podem ser muito bem-sucedidos e felizes, 

mas não há como lhe emprestar felicidade. 

 

Mas os pais podem aos filhos 

Dar muito amor, carinho, respeito, 

Ensinar tolerância, solidariedade e cidadania, 

Exigir reciprocidade, disciplina e religiosidade, 

Reforçar a ética e a preservação da Terra. 

 

Pois é de tudo isso que se compõe a autoestima. 

É sobre a autoestima que repousa a alma, 

E é nessa paz que reside a felicidade. 

                       Içami Tiba 
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8-ANEXOS 
 

 

 

PESQUISA PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE PEDAGOGIA- UFRGS 

 

Tatiana Faiffer 

 

 

Estou concluindo o curso Pedagogia a Distância na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) e neste momento estou desenvolvendo o trabalho de conclusão sobre Disciplina e 

limites: desafios e limites na escola pública. Conto com você para responder as perguntas a seguir 

e prometo guardar sigilo sobre as mesmas. 

 

        Obrigada 

 

Questões: 

 

1- Nome: 

......................................................................................................................................... 

2- Idade: 

.......................................................................................................................................... 

3- Profissão: 

.................................................................................................................................... 

4- Escolaridade: 

.............................................................................................................................. 

5- Renda familiar: ( ) menos de 2 salários   ( ) entre 2 e 5 salários   ( ) de 5 a 10 salários   ( ) 

mais de 10 salários. 

6- O que é disciplina para você? 

7- Quem fica mais tempo com a criança, quando ela não está na escola? 

8- O que você percebe sobre a disciplina de seu filho? 

9- Como você definiria um comportamento indisciplinado? Exemplifique. 

10- Como você definiria um comportamento disciplinado? Exemplifique. 

 

 


