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Resumo: O presente artigo tem por objetivo refletir sobre a indisciplina escolar e a prática 
pedagógica, de modo a compreender o problema e traçar orientações que possam auxiliar o 
professor a lidar com a mesma. Relata uma experiência prática de trabalho desenvolvida através de 
grupo de estudos, utilizando-se de ferramentas metodológicas como debates, dinâmicas, recortes de 
filmes, subsídios através de pequenos textos, músicas, artigos, dissertações, teses e outros materiais. 
O trabalho foi desenvolvido com um grupo de 20 professores, de uma escola estadual do interior do 
Paraná. Conclui-se ao final deste processo, que o professor tem um papel importante na prevenção e 
enfrentamento da indisciplina. No entanto, faz-se necessário o apoio da equipe pedagógica, bem 
como da família e de toda a comunidade escolar, para lidar de maneira bem-sucedida com esse 
problema. Além disso, a escola precisa ter suas regras bem claras, bem como os alunos devem 
conhecê-las e entender qual o seu objetivo.  
 

Palavras–chave: Educação. Indisciplina Escolar. Prática Pedagógica. Relação 

Escola/Professor e Aluno. 

 

1 Introdução 

 

A escola, na concepção pedagógica é um espaço destinado para que as 

crianças, adolescentes e adultos encontrem condições de progressão e 

desenvolvimento da capacidade de aprender, adquirindo conhecimentos e 

habilidades, bem como, a formação de atitudes e valores. Esta mesma escola, lócus 

da formação do sujeito, através da transmissão, socialização e aquisição dos 

conhecimentos historicamente sistematizados e construídos pela humanidade, vem 

sendo alvo de frequentes reclamações entre os envolvidos no processo educacional. 

Inquietações estas que se materializam nas relações que se estabelecem na sala de 
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aula como, por exemplo: violência escolar, ações coercitivas, autoritarismo e 

conflitos na sala de aula. 

E dentre estas manifestações está à indisciplina escolar e suas inúmeras 

expressões: bagunças, ofensas verbais, desobediência às regras e normas, 

conversas paralelas entre alunos durante a aula, falta de respeito, interrupções com 

questões e atitudes pouco adequadas, apelidos pejorativos, bullyng, etc. Em relação 

à indisciplina na escola, pode-se constatar que: 

A imagem, entre nós já quase idílica, da escola como locus de fomentação 
do pensamento humano – por meio da recriação do legado cultural – parece 
ter sido substituída, grande parte das vezes, pela visão difusa de um campo 
de pequenas batalhas civis; pequenas, mas visíveis o suficiente para causar 
uma espécie de mal-estar coletivo nos educadores brasileiros [...] (AQUINO,  
1998, p. 7-8). 
 

Diante deste cenário, buscar um maior embasamento sobre a relação 

professor e aluno e a indisciplina escolar é algo latente na escola pública. Nesta 

perspectiva o presente artigo busca refletir sobre o tema da indisciplina escolar, de 

modo a compreender o problema e traçar orientações que podem auxiliar o 

professor a lidar com a mesma. Relata ainda uma experiência prática de trabalho 

com um grupo de professores, tendo como fonte de dados às contribuições de 

teóricos sobre o assunto e os resultados de ações práticas desenvolvidas em uma 

escola estadual no interior do Paraná. 

 

1.1 Contribuições teóricas sobre o tema da indisciplina escolar 

 

A indisciplina escolar é um fenômeno que a cada dia vem ganhando mais 

destaque no cenário educacional. Mas engana-se quem acredita que a indisciplina 

escolar é algo novo na escola. Segundo Lopes e Gomes (2012, p. 262), “a chamada 

indisciplina, cada vez mais presente nas preocupações dos professores, não é algo 

novo. A prática de transgressão e a rebeldia estudantil é tão velha quanto à escola”. 

Na mesma direção, temos a seguinte afirmação: 

A indisciplina é um problema mundial. [...]. Além disso, cada professor tem 
uma visão diferente do que seja a indisciplina. Para alguns, um caderno 
descuidado já é uma manifestação de indisciplina; para outros, apenas o 
silêncio total na sala é sinal de disciplina (PARRAT-DAYAN, 2008, p. 10). 

Mas o que seria a indisciplina escolar? 



O conceito de indisciplina não é tão fácil de definir, por não ser algo concreto 

ou, até mesmo, pelo fato de que o que pode ser considerado indisciplina para uns, 

não é o mesmo para outros. Assim, cada um pode defini-la de acordo com seus 

conceitos ou pré-conceitos advindos de suas experiências. 

A indisciplina no contexto escolar ou os atos indisciplinares podem ser 

caracterizados como qualquer ato ou omissão que contrariam as normas, 

regulamentos, regimentos ou princípios estabelecidos pela escola, pelo professor ou 

pela comunidade. Desse modo: 

Em geral, o conceito de indisciplina é definido em relação ao conceito de 
disciplina, que na linguagem correta significa regra de conduta comum a 
uma coletividade para manter a boa ordem e, por extensão, a obediência à 
regra. Evoca-se também a sanção e o castigo que se impõem quando não 
se obedece à regra. Assim, o conceito de disciplina está relacionado com a 
existência de regras; e o de indisciplina, com a desobediência a essas 
regras (PARRAT-DAYAN, 2008, p.18). 
 

A indisciplina escolar muitas vezes, também, não apresenta uma causa única 

ou mesmo principal. Manifestações relacionadas à indisciplina, mesmo envolvendo 

um único sujeito, costumam ter origens em um conjunto de causas diversas, 

provenientes de uma combinação de fatores intrínsecos ou extrínsecos (violência, 

família, convívio e vulnerabilidade social, relações afetivas, éticas, escola, atuação 

profissional, entre outros). Esta complexidade de fatores deve ser considerada de 

modo a compreendê-la e buscando estabelecer soluções efetivas para o problema 

de indisciplina. 

Corroborando com o exposto: 

[...] a indisciplina é um problema real tanto na sala de aula como na escola. 
A indisciplina implica desobedecer às normas estabelecidas e pode 
expressar-se de vários modos. Por exemplo: recusar-se a aprender, não 
respeitar as regras, manifestar condutas inadequadas, fazer barulho e 
brincadeiras durante a aula etc. Deve-se diferenciar violência de indisciplina, 
pois esta, ao contrário daquela, deve ser objeto de reflexão e da busca de 
soluções por parte do professor. Se é verdade que sempre houve 
problemas de indisciplina, o desconhecimento das fronteiras entre disciplina 
e indisciplina fez com que esta última se tornasse um termo fundamental da 
educação. Toda conduta que parece inadequada se transformou em 
sintoma de indisciplina, a tal ponto que se julga, muitas vezes, que as 
crianças precisam receber tratamento. Assim, um problema social se 
transformou em uma questão psicológica. Mas não é com remédio que se 
resolve o problema da indisciplina na sala de aula (PARRAT-DAYAN, 2008, 
p. 29). 

 



Neste cenário, os agentes ali presentes (educadores, equipe pedagógica, 

direção, funcionários, etc.), muitas vezes não têm claro seu papel ou atitude a seguir 

para se precaver, minimizar e confrontar este fenômeno chamado indisciplina 

escolar.  

Autores como Aquino (1998, p. 09) relatam que, “[...] os educadores quase 

sempre acabam padecendo de uma espécie de sentimento de “mãos atadas”, 

quando confrontados com situações atípicas em relação ao plácido ideário 

pedagógico. [...]”. 

Conforme Parrat-Dayan (2008, p. 19), “[...] as condutas indisciplinares se 

generalizaram, as crianças já não obedecem mais, a ideia de limites desapareceu, a 

sociedade se transformou, as crianças também mudaram e não sabem o que é 

preciso fazer”. Perante este cenário, os docentes já não conseguem ministrar as 

aulas com a qualidade devida, de modo que: 

 
Os relatos dos professores testemunham que a questão disciplinar é, 
atualmente, uma das dificuldades fundamentais quanto ao trabalho escolar. 
Segundo eles, o ensino teria como um de seus obstáculos centrais a 
conduta desordenada dos alunos, traduzida em termos como: bagunça 
tumulto, falta de limites, maus comportamentos, desrespeito às figuras de 
autoridade etc. (AQUINO, 1996, p.40). 
 

Tendo este cenário, torna-se intrigante constatar que, ao mesmo tempo em 

que tanto se fala em indisciplina escolar e tantas obras buscam apontar as suas 

causas (meio social, falta de limites e de valores sociais e religiosos, desestrutura 

familiar, negligência dos responsáveis em incentivar e acompanhar a 

criança/adolescente na escola, bullying, brigas, ofensas verbais e físicas, 

desrespeito às normas escolares, a professores e alunos, etc.), pouco percebemos 

investigações pedagógicas de como podemos enfrentar este fenômeno tão latente 

na escola pública brasileira. Nesta vertente, buscamos refletir sobre este problema 

trazendo as contribuições de uma experiência prática realizada com a comunidade 

escolar de uma instituição de ensino do interior do estado do Paraná.  

 

2 Relato de uma experiência prática sobre o tema da indisciplina 

 

A atividade foi desenvolvida na forma de grupo de estudos com a comunidade 

escolar (professores, funcionários, equipe pedagógica e direção) do Colégio 

Estadual do Campo Evaldo Talyuly – Ensino Fundamental e Médio, do Distrito de 



Luz Marina, no Município de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná.  A instituição 

pertence à rede estadual de ensino, atendendo aproximadamente 150 alunos 

matriculados do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3º ano do Ensino 

Médio. 

O grupo de estudos foi esquematizado em 20 encontros de aproximadamente 

uma hora e quarenta minutos cada. Tais ações tinham como metodologia a análise, 

reflexão e debate, a partir de recursos como letras de músicas, textos, recortes de 

filmes, pesquisas em sites da área da educação, estudo de artigos, dissertações e 

teses, slides, dinâmicas entre outras atividades que buscavam instrumentalizar os 

professores para lidar de maneira mais bem-sucedida com a indisciplina escolar. O 

objetivo principal foi a melhoria nas relações estabelecidas na escola, como 

também, um possível redirecionamento de práticas profissionais. 

Como atividade inicial do grupo de estudos foi proposto, à equipe escolar, 

responder algumas questões que buscavam analisar a compreensão dos 

educadores e funcionários em relação à indisciplina escolar, suas expectativas, 

angústias e conhecimentos prévios sobre o tema, uma vez que: 

Os problemas de indisciplina manifestam-se com frequência na escola, 
sendo um dos maiores problemas pedagógicos do nosso tempo. A maioria 
dos docentes não sabe como interpretar nem como enfrentar um ato de 
indisciplina. Deve compreendê-lo? Reprimi-lo? Transformá-lo? (PARRAT-
DAYAN, 2008, p. 07). 

O objetivo principal do questionário foi descobrir onde estavam ancorados os 

principais problemas relacionados ao tema e se a indisciplina poderia ser trabalhada 

e minimizada no cotidiano escolar. Nesta mesma prerrogativa, quais medidas 

poderiam ser tomadas em relação aos alunos que apresentassem os 

comportamentos ditos “indisciplinados”. 

Nessa experiência, pode-se constatar algumas manifestações de indisciplina 

na escola, tais como: o desrespeito a colegas, professor e funcionários, ofensas, 

agressões físicas e verbais, bullying, desordem, desobediência, agitação na sala de 

aula, trocas de mensagem, jogar bolinhas de papel, conversas, interrupção das 

aulas com questões ou atitudes pouco adequadas, desrespeito ao professor e aos 

colegas, entre outras, que se constituem em queixas frequentes entre educadores e 

que fazem parte da indisciplina escolar. 

Os resultados destes questionamentos também mostraram que os maiores 

problemas de indisciplina escolar foram pontuados no aluno e na sua relação com o 



professor, sendo este último fundamental no enfrentamento da mesma. Segundo 

Parrat-Dayan (2008, p. 12): “Como não se questionar sobre o papel do professor? O 

que se espera dele? O professor tem que fazer o papel de mediador entre as 

crianças para que elas aprendam a conviver entre seus pares [...]”.  

A partir desses primeiros dados, algumas atividades teóricas e práticas foram 

propostas, de modo a subsidiar metodologicamente a comunidade e fomentar 

discussões em relação à indisciplina escolar. Pode-se citar por ordem sequencial, as 

atividades desenvolvidas pelo grupo de estudos: 

a) A análise da letra da música “Estudo Errado”, do cantor: Gabriel “O 

Pensador” que retrata em sua melodia uma visão da escola sobre o olhar do aluno, 

fazendo uma crítica ao sistema educacional e externando práticas escolares que 

ainda permeiam a realidade de muitas comunidades escolares brasileiras. A 

atividade também se baseou no trabalho: “Uma Crítica ao Sistema Educacional na 

Letra da Música Estudo Errado do Gabriel Pensador” (DIETERICH; VANDERLINDE, 

2012), que faz uma relação entre a letra da música e a coerência com o método de 

muitas instituições educacionais. 

b) Diagnóstico do currículo da escola, para verificar se este realmente estava 

atendendo aos objetivos primordiais de transmissão dos conhecimentos históricos 

construídos pela humanidade.  

Segundo resultado das reflexões e discussões do grupo, fomentadas pelas 

duas atividades descritas acima, a escola (num sentido geral) passou a ser vista 

como uma instituição flexível sem objetivos pedagógicos definidos, ou seja, 

esvaziando-se de seu currículo, para assumir outras funções que não seria, 

necessariamente, a de ensinar os conteúdos curriculares.  

Entre estas funções delegadas à escola, podemos citar: a de ser 

disciplinadora, buscando conformar moralmente os alunos a determinadas regras e 

condutas ditas “aceitas pela sociedade”. Colaborando com isso, Parrat-Dayan (2008, 

p. 12) afirma que: “[...] exige-se do professor funções múltiplas, uma vez que, além 

do ensino, deve ocupar-se também da organização escolar, das relações com a 

comunidade, preocupar-se com os problemas afetivos dos alunos etc. [...]”. Tais 

demandas delegadas a escola e ao professor, implicariam no comprometimento de 

ordem ética e insatisfação dos educadores, mediante ao embate de opiniões com os 

educandos.  



O que se espera da escola é o conhecimento, essencial para que o educando 

respeite o ambiente a sua volta. Se a aula não o atrai, não o motiva, ele buscará 

meios mais interessantes e atrativos para ocupar o seu tempo. Neste caso, 

aparecem muitas vezes os atos ditos “indisciplinados”.  

Em suas aulas o professor necessita mostrar como ocorre a construção da 

aprendizagem, contextualizando este conhecimento com a realidade do aluno. 

Sendo assim, o planejamento das aulas e a segurança sobre o conteúdo, 

metodologia e formas de avaliação que se pretende é um ponto importante na 

prática do professor, de modo a auxiliar na prevenção da indisciplina escolar. 

c) Leitura, e reflexões sobre a complexidade do cotidiano da sala de aula, 

através da análise de pesquisas educacionais postadas na internet e abertas à 

consulta pública, como por exemplo o estudo da Dissertação de Mestrado intitulada: 

“(In)Disciplina na Escola: Cenas da Complexidade de um Cotidiano Escolar”  de 

Alves (2002). Tal documento evidencia aspectos da atuação profissional do 

professor que poderiam colaborar ou reprimir atos ligados à indisciplina escolar 

como: conteúdo das aulas (domínio ou não do conteúdo), metodologia empregada 

para se trabalhar tais conteúdos (motivadora ou desmotivadora, rotina utilizada por 

cada professor, organização do espaço da sala de aula) e o tipo de relações 

interpessoais presentes neste ambiente (respeito, diálogo, autoridade ou 

autoritarismo). 

Durantes às discussões, o grupo fazia um aporte com a realidade da escola 

analisando o cotidiano da sala de aula (se a metodologia e os conteúdos 

trabalhados eram contextualizados, se aproximavam da realidade dos alunos, se 

estes demonstravam interesse) e as relações interpessoais presentes na escola 

(satisfação dos alunos). Ao final da atividade evidenciou-se a necessidade de cada 

professor rever e analisar sua prática pedagógica, de modo a buscar formas mais 

eficazes de motivar o educando que a cada dia mais se sente desmotivado perante 

uma escola que, por muitas vezes, não consegue atingir seus objetivos 

educacionais. 

d) Análise dos vídeos “Entre os muros da escola - relação professor-aluno” 

(PARANÁ, 2015a); “Entre os muros da escola - reunião pedagógica e indisciplina” 

(PARANÁ, 2015b), como também, “Indisciplina – o professor e a ética” (PARANÁ, 

2015c), disponíveis no Portal Educacional do Paraná. 



As referidas mídias trazem discussões sobre a ética profissional do professor, 

qualidade das aulas ministradas e a valorização dos educandos. Reflete também, 

sobre a relação professor e aluno e, neste contexto, as palavras que os docentes 

utilizam na sala de aula e as diferentes interpretações que os alunos podem dar a 

estas palavras, o que, muitas vezes, culmina em situações de conflitos e de extrema 

falta de respeito entre professores e alunos.  

Ao final desta atividade, o grupo de estudos pôde refletir sobre a relação 

estabelecida em sala de aula, a importância do respeito ao educando utilizando uma 

linguagem apropriada em sala de aula como forma de prevenção da indisciplina 

escolar. 

e) Realização de uma dinâmica de grupo que tinha como objetivo analisar a 

relação professor-aluno e, neste contexto, o processo de ensino e aprendizado 

(transmissão e recepção de conteúdo), buscando compreender como as 

manifestações escolares (barulhos, bagunças, desinteresse, falta de compreensão, 

empatia, agitação ou inversamente o silencio) estão intrinsecamente ligadas à 

metodologia do professor. De acordo com Guimarães (1996, p. 79), “quando o 

professor experimenta a ambiguidade do seu lugar, ele consegue, com os alunos, 

administrar a violência intrínseca ao seu papel [...]”.  

Para realização desta atividade foram organizadas, antecipadamente, folhas 

de papel A4 contendo figuras geométricas variadas (quadrado, retângulo, triângulos, 

círculos, losangos, etc.), que sobrepostas formavam esboços de desenhos não bem 

definidos. Como material necessário para execução da dinâmica foram 

disponibilizados: uma cadeira para cada participante, como também, uma folha de 

papel A4 em branco, um lápis, uma borracha, uma régua e uma carteira escolar para 

cada dois participantes integrantes da ação. 

A atividade consistiu em dividir os participantes em duplas, onde um assumiu 

o papel de professor e o outro de aluno. Depois de formadas as duplas, (professor X 

aluno), os mesmos se sentaram de costas um para o outro, sendo que nenhum 

poderia ver o que o outro estava realizando (desenhando). Sua comunicação se 

restringia na oralidade entre os mesmos. O participante que assumiu o papel de 

professor era responsável em transmitir as informações contidas na figura para que 

o aluno, de posse da carteira, papel A4 em branco, lápis, borracha e régua 

desenhasse a partir dos comandos dados pelo professor.  



Terminada a atividade formou-se um grande círculo para socialização dos 

desenhos, onde todos comentaram suas impressões, dificuldades e angústias na 

realização da dinâmica. 

Esta ação evidenciou como, por vezes, é frágil este processo de transmissão 

e mediação do conhecimento, uma vez que nem todos os alunos conseguem 

assimilar o conhecimento escolar da mesma forma e ao mesmo tempo, cabendo ao 

educador buscar metodologias apropriadas para garantir a efetivação do 

aprendizado, levando em consideração a individualidade e a diversidade 

educacional, presentes na sala de aula.  

f) Discussão sobre a necessidade da construção de contratos pedagógicos ou 

normas escolares, contando com a participação de todos. A atividade baseava-se 

nas reflexões do texto “A indisciplina como Aliada” de Gentile (2002), sobre pactos, 

combinados, obrigações nos contratos firmados no ambiente escolar entre 

professores e alunos. Segundo Parrat-Dayan (2008, p.132), “a construção de 

normas feitas em conjunto entre crianças e adultos é a condição para se conviver na 

aula. Essas normas deveriam permitir, tanto ao professor quanto ao aluno, 

administrar e resolver diferentes problemas de comportamento [...]”.  

Nesta direção, a atividade mostrou a importância da participação de todos os 

envolvidos no processo pedagógico, na definição das ações e normas escolares, em 

prol da democracia na escola, baseada fundamentalmente no respeito mútuo.  

g) Debate sobre slides (de autoria do primeiro autor), com base em dados 

disponíveis também no texto de Gentile (2015), que buscavam analisar a diferença 

da atuação docente com autoridade e não de forma autoritária, refletindo sobre a 

diferença entre estas duas palavras (autoridade e autoritário). O objetivo era 

instrumentalizar os mesmos a agir com autoridade perante os problemas, mantendo 

a calma, buscando incentivar a autonomia e o protagonismo do educando. 

Educando este, que necessita ser visto pelos envolvidos no processo pedagógico 

como um ser único, dotado de capacidades, potencialidades e limitações. E 

perceber estas características individuais, diante das dificuldades da profissão 

docente, não é fácil, mas inerente à função do professor. 

Corroborando com a reflexão das atividades do grupo de estudos, cabe a 

seguinte afirmação:  

[...] ninguém “nasce rebelde ou disciplinado”, já que estas características 
não são inatas, e nem “todo adolescente será necessariamente 
indisciplinado”, já que é impossível postular um comportamento padrão e 



universal para cada estágio da vida humana. Por outro lado, diferentemente 
das ideias presentes no meio educacional, o comportamento indisciplinado 
não resulta de fatores isolados (como, por exemplo, exclusivamente da 
educação familiar, da influência da TV, da falta de autoridade do professor, 
da violência da sociedade atual, etc.), mas da multiplicidade de influências 
que recaem sobre a criança e o adolescente ao longo de seu 
desenvolvimento [...] (REGO, 1996, p. 96). 

 

Ao final das atividades, os participantes do grupo de estudos puderam fazer 

uma reflexão sobre a estreita relação que se estabelece entre prática profissional e a 

indisciplina escolar. Sensibilizando o grupo para o fato de que esta temática é um 

fator de grande relevância na escola, o qual necessita de uma intervenção com 

respeito mútuo e conhecimento de causa (estudo e capacitação). 

Como resultado das atividades propostas destaca-se, ainda, a 

instrumentalização dos participantes (professores) para que possam compreender 

as mudanças junto aos seus alunos, com vistas à melhoria das relações 

estabelecidas no ambiente escolar, buscando assim contribuir para a produção de 

conhecimento e mudanças qualitativas na prática cotidiana. 

Tendo expostas as considerações sobre os resultados da experiência prática 

desenvolvida no grupo de estudos, para compreender melhor a temática aqui 

tratada, serão abordadas reflexões sobre possibilidades de prevenção e 

enfrentamento dos problemas relacionados à indisciplina, trazendo considerações 

de autores que escrevem sobre o tema. 

 

3 Reflexões sobre possibilidades de como intervir e enfrentar a indisciplina 

escolar 

 

Inicialmente, faz-se necessário analisar as relações existentes na sala de 

aula, como direção para compreender a natureza da indisciplina. Aquino (1996, 

p.49) aponta que: “[...] não é possível conceber a instituição escolar como algo além 

ou aquém da relação concreta entre seus protagonistas [...]”. Desse modo, refletir 

sobre a forma a qual os educadores atuam em sua prática pedagógica é essencial 

para compreendermos se estes profissionais contribuem para o enfrentamento da 

indisciplina ou, ao contrário, em sua atuação o problema se perpetua nas escolas. 

Segundo Parrat-Dayan (2008, p.124), “A gestão da classe é parte do 

problema da disciplina [...]”. Assim, pode-se constatar, por meio de nossa 

observação no contexto escolar, a existência de três modalidades de educadores e 



práticas pedagógicas distintas na relação da sala de aula. Observou-se aqueles 

professores que em sua prática são poucos flexíveis, rígidos, por vezes autoritários. 

Em contrapartida, aqueles profissionais que são flexíveis, que estipulam poucas 

regras e, por último, distintos a estes, aqueles educadores que não estabelecem 

regras e tão pouco são flexíveis em sua prática. Neste ponto, pode-se dizer que o 

importante, em todo este processo, seria a busca do equilíbrio entre as regras e a 

flexibilidade, caso necessário analisando cada situação, para uma atuação em prol 

de minimizar os conflitos provenientes desta relação, estabelecida a cada dia na 

sala de aula. 

Ser professor, na atualidade, não é uma tarefa fácil, pois o processo de 

conhecimento passa por uma relação ambígua onde o conhecimento necessita ser 

construído por um sujeito ativo (a partir de suas próprias experiências). Neste 

processo, o aluno aprende a ser mais autônomo e, consequentemente, mais 

questionador. Assim progressivamente a autoridade, antes depositada na figura do 

professor, dá lugar a um ambiente democrático, onde a centralidade não está mais 

no educador, mas sim no educando. E tal cenário, por vezes, pode gerar conflitos 

entre os envolvidos neste processo (PARRAT-DAYAN, 2008). 

Diante do conflito, o educador necessita perceber que ele é o adulto presente 

na situação e que certos comportamentos e reações apresentados pelos educandos, 

são reflexos das inquietações da fase da vida que estão passando. Sua autoridade 

docente necessita ser legitimada e não imposta de forma autoritária e arbitrária. 

Nesta perspectiva, uma postura profissional baseada no respeito ao 

educando, na busca de criar meios para o fortalecimento de sua autonomia, faz-se 

essencial. O educador necessita ainda, realizar a análise das suas próprias atitudes 

perante o educando. 

Corroborando: 

[...] é preciso chamar a atenção, mas sempre com respeito e mostrando que 
o grupo é que está sendo prejudicado, e não apenas você, pessoalmente. 
Tratar o estudante dessa forma faz com que ele também perceba como agir 
em momentos de conflito (MOÇO; GURGEL, 2009).  

 

Refletindo sobre as possibilidades de como intervir e enfrentar a indisciplina 

escolar recai, também, na análise de outro ponto fundamental da relação cotidiana 

da escola, ou seja, as regras escolares já citadas nas ações desenvolvidas pelo 

grupo de estudos, mas por sua pertinência ao tema, convêm novas reflexões. 



Quando falamos em regras, inclui-se aqui as normas, regulamentos e 

regimentos escolares construídos de “forma coletiva”, com a comunidade, pelo 

menos esta deveria ser a prerrogativa. Pode-se destacar que o conhecimento destas 

regras e normas é fator imprescindível para uma atuação consciente e consistente 

na prática escolar, de modo a minimizar os fatores que levam à indisciplina escolar.  

Por este ângulo, compartilha-se da perspectiva de que todo o coletivo escolar 

necessita “falar a mesma linguagem” em sua prática diária, sendo conhecedor das 

normas, regulamentos, regimentos, regras e acordos firmados. Desse modo, não se 

corre o risco de cada um partir de uma direção em sua prática pedagógica e, neste 

viés, a escola não encontrar unidade e clareza nas ações propostas. 

Os professores precisam fazer com que seus alunos conheçam as regras 

estabelecidas e legitimadas no espaço escolar, prática esta, que deve ir além da 

informação. Deve-se sim entender o sentido delas, bem como, explicitar com clareza 

os limites de tolerância na convivência. 

Neste segmento, explicitamos que as regras podem ser classificadas em duas 

categorias distintas, que por muitas vezes, erroneamente, são vistas como iguais, 

sendo elas, as regras morais e as regras convencionais. Conhecer a diferença pode 

ser um instrumento importante na prevenção da indisciplina escolar. 

As regras morais estão relacionadas às regras e atitudes aceitas ou não em 

uma determinada sociedade (normas, direitos e deveres, valores aplicados a todos 

os membros da sociedade, sem a possibilidade de negociação). São estas que 

merecem mais atenção dos educadores, pois, além de corroborarem com os 

problemas de indisciplina, estão relacionadas ao desenvolvimento da autonomia de 

nossos alunos (MOÇO; GURGEL, 2009). Desse modo: 

Não mentir é um exemplo clássico de regra moral. O princípio ético em jogo, 
nesse caso, é a honestidade. Trata-se, portanto, de um preceito inegociável. 
Quando algum aluno mente, a solução passa por uma boa conversa - 
prática imprescindível já na Educação Infantil. Desde essa fase, é 
importante explicar para a criança como se sente o colega que foi enganado 
e mostrar que isso é errado [...] (MOÇO; GURGEL, 2009).  

Já as regras convencionais podem ser caracterizadas como aquelas 

relacionadas às normas de convivência, a serem negociadas pelo grupo (uso de 

bonés, o silêncio em determinadas situações e atividades, não apelidar, realização 

das tarefas de casa, uso de uniformes, etc.). Estas regras fazem parte das relações 

escolares e, que muitas vezes, culminam nas chamadas transgressões aos 



combinados. Assim, regras convencionais têm seu fundamento na negociação e na 

clareza de definição (MOÇO; GURGEL, 2009). 

Diante do exposto, a escola deve refletir sobre as regras determinadas e 

acordadas pelo coletivo, analisando sua aplicabilidade no contexto. Toda regra, 

tanto convencional como moral, é importante e necessária, na medida em que 

regula a convivência do grupo. Porém, refletir sobre sua aplicabilidade, seu 

fundamento, sua sustentabilidade e seus princípios é fator fundamental nas relações 

escolares, como também, na prevenção à indisciplina escolar (VIVALDI, 2015). 

 Neste sentido as relações escolares necessitam não perder de foco questões 

como o respeito mútuo, cumprimento dos acordos firmados, incentivo ao 

protagonismo do educando e diálogo constante entre os envolvidos no processo 

escolar. 

Explicitamos aqui que o diálogo é fator imprescindível e pontual na 

intervenção dos problemas relacionados à indisciplina escolar. Conforme Parrat-

Dayan (2008, p.129), “[...] através da confrontação com as coisas e com os outros, 

produzimos uma troca de pontos de vista [...]”. E é através dos diferentes pontos de 

vista, da confrontação de ideias e do diálogo, que podemos chegar a um consenso, 

firmando regras e normas criadas coletivamente e aceitas por todos, de modo que, 

“[...] a construção de normas em conjunto favorece a criação de um clima de 

cidadania [...]” (PARRAT-DAYAN, 2008, p.132). 

Autores como Cury (2003, p. 90) salientam que “[...] o diálogo é uma 

ferramenta educacional insubstituível, pois a verdadeira autoridade é conquistada 

com inteligência e amor, [...] e por trás de cada aluno arredio, de cada jovem 

agressivo, há uma criança que precisa de afeto”. 

Corroborando o exposto tem-se que: 

A escola é uma instituição onde não cabe a dominação, porque ela impede 
e se opõe ao cumprimento de sua formação humana, de construção do 
sujeito. Portanto, o compartilhamento, a intersubjetividade, a 
corresponsabilidade constitui aspectos inalienáveis da administração da 
educação (WITTMANN, 2004, p.17). 
 

Neste sentido, quanto mais as ações escolares forem dialogadas e debatidas 

por todos na escola e permitirem que estes se sintam realmente envolvidos no 

processo, menor será a possibilidade de transgressão e rebeldia, tendo em vista que 



as ações e normas foram construídas coletivamente e não vieram de “cima para 

baixo”, sem o conhecimento e consentimento de todos. 

 Refletimos aqui também que, muitas vezes, buscamos em sala de aula 

aquele “aluno ideal”, fruto de nosso saudosismo e ideário pedagógico (até porque 

em um passado não tão distante, encontrávamos características educacionais e 

sociais que contribuíam para este imaginário). Sujeito este que recebeu em casa a 

educação exemplar, que é compromissado, assíduo, tem interesse em aprender, é 

equilibrado afetivamente e tem condições de conviver no grupo, respeitando os 

demais e sabendo aproveitar as chances que tem de construir novos 

conhecimentos. Buscamos ainda, um aluno que possui idade compatível com a faixa 

etária da turma, e que, além de tudo, possui pais participativos e presentes. 

Neste segmento Lajonquière (1996, p.31) descreve: “[...] o aluno disciplinado 

é aquele que se encaixa no molde de uma criança ideal, e o indisciplinado, ao 

contrário, aquele cuja imagem aparece institucionalmente fora de foco [...]”. Aluno 

real este, cada vez mais presente na sala de aula, que apresenta inúmeras 

conjunturas sociais, culturais e familiares como: desemprego, drogas, criminalidade, 

violência, carência econômica, social e de lazer, desnutrição, falta de afeto, 

abandono, negligencia familiar e muitas outras situações de vulnerabilidade que 

estão suscetíveis.  

Refletir e analisar sobre as potencialidades deste aluno real e não ideal (sua 

origem, expectativas, frustrações e anseios), é algo fundamental perante a nova 

demanda social. Tal reflexão tende a construir laços positivos na relação pedagógica 

estreitada entre professor e aluno.  

E, finalmente, gostaríamos de pontuar a necessidade do constante 

aperfeiçoamento teórico dos educadores, pois, uma atuação efetiva com 

conhecimento de causa, pautada em uma concepção teórica sólida é fator 

imprescindível para prevenir, combater e minimizar os problemas relacionados à 

indisciplina escolar. 

 

4 Considerações Finais 

 

A indisciplina escolar, alvo de nossos estudos, pesquisas e implementação 

prática e teórica no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), mostrou-se 

uma temática desafiadora, complexa e até mesmo problemática, sendo vista por 



muitos educadores como um tabu, embora um tema necessário de ser debatido na 

escola pública brasileira. Porém, poucos se aprofundam na questão. 

Ao final deste percurso, buscou-se desvendar o assunto, o que proporcionou 

um significativo crescimento nos campos do conhecimento e da prática profissional. 

Dentre os conhecimentos, pode-se destacar a compreensão de que a atuação 

profissional dos educadores pode contribuir para o enfrentamento da indisciplina 

escolar. No entanto, os professores não são os únicos responsáveis, o que implica 

em estratégias de enfrentamento que envolvam toda a comunidade escolar. 

 A indisciplina escolar pode ser resultante de muitos fatores, ligados não 

apenas ao indivíduo, mas a um contexto social mais amplo. Independentemente de 

suas origens ou da responsabilidade atribuída a estes fatores. O profissional da 

educação necessita conhecer qual é o seu papel e em que sentido sua prática 

cotidiana pode colaborar para enfrentar e minimizar este problema, buscando assim 

contribuir para a produção de conhecimento e mudanças qualitativas na prática 

escolar. 

A prevenção e combate à indisciplina escolar não tem fim. Mesmo que a 

equipe escolar esteja atenta e capacitada para enfrentar este fenômeno, é preciso 

manter o tema sempre vivo e em pauta, pois a escola está em constante movimento. 

A cada ano, chegam novos professores e novos alunos, que podem não estar 

alinhados com essa visão, mesmo porque, diferentes casos de indisciplina vão 

continuar a aparecer, pois infelizmente este é um fato presente na realidade escolar. 
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