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1.0 - RESUMO

O que faz com que um professor tenha domínio de uma classe e consiga o êxito na 
aprendizagem e outro não? As reações dos alunos são determinadas pela postura do professor 
em classe?

Foram  estes  os  questionamentos  que  deram  a  direção  para  a  construção  desta 
intervenção,  que  tem  o  objetivo  de  contribuir  para  a  reflexão  crítica  sobre  a  questão  da 
indisciplina na escola e em especial em sala de aula no contexto do Colégio Estadual Barão de 
Antonina de Rio Negro. 

Na busca de estratégias para o enfrentamento para a indisciplina e o fracasso escolar, 
professores estão cada vez mais desmotivados para continuar na árdua tarefa de educar. Por 
outro lado, percebe-se também as falhas na formação de muitos professores,  que chegam à 
escola sem da a mínima noção de domínio de turma, e numa tentativa desesperada de conseguir 
a simpatia dos alunos se tornam permissivo demais, e perdem o lugar de autoridade na escola.

Nesse contexto, essa desesperança agrava-se quando se percebe que, a cada dia vemos 
mais  notícias  envolvendo  agressões  a  professores,  diretores  e  até  serventes,  que  sem 
perspectiva, engrossam as filas dos centros de saúde, com incontáveis problemas como stress, 
síndrome do pânico, depressão e outros.

Somado a isso, as deficiências da escola em promover uma educação que desperte o 
interesse  dos  alunos,  a  falta  de  recursos,  as  classes  numerosas,  a  desvalorização  do 
profissional  da  educação,  e  a  falta  de  limites  impostos  pelos  pais  são  apenas  alguns  dos 
problemas que cotidianamente o professor enfrenta, e que se revelam no fracasso apontado 
pelas pesquisas.
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1.1 – ABSTRACT

    What gives a teacher a good class domain and the success in the apprenticeship and 
other don’t? The reactions from the students are determined by the teacher’s attitudes in the 
class?

  Those are the questions that gave the directions for the construction of this intervention 
that has the objective the contribution to the critical reflection about the indiscipline in school 
and especially in the classroom in the context of the State High School Barão de Antonina in Rio 
Negro.
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  Searching for strategies to work against indiscipline and scholar failure, teachers are 
becoming more upset to go on the hard task of teaching. In the other hand, is noted the failures 
in the graduation of many teachers, who came in the school  without the minimal notion of class 
handling, and in a desperate attempt to get the student’s sympathy they become too permissive, 
and loose their place as authority in the school.

 In this  context,  this  despair  is increased  when realize that,  each day increase  the 
numbers of the news involving aggression to teachers, principals and even assistant of general 
services, who without any perspectives, incanting lines in the health centers, with innumerable 
stress problems, panic syndrome, depression, and others.

 Add to this, the school deficiencies in promote an education that wakes the student’s 
interest,  the lack of resources, the classes with too much students,  the revalorization of the 
educational professionals, and the lack of limits from the parents are just some of the problems 
faced daily by the teachers, and that result in the failures appointed in the researches.
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2.0 – INTRODUÇÃO

Vive-se num momento histórico dentro da escola, onde se percebe que tudo 

que foi vislumbrado durante décadas, manifestado na importância das boas relações 

entre professor-aluno, deram a direção errada das práticas pedagógicas.

Percebe-se que o medo do professor, que há décadas povoava a mente dos 

alunos foi substituído por uma relação mais afetiva, onde o aluno tem o professor 

mais aberto, mais solidário e próximo ao aluno.

Em contrapartida abriu-se também uma brecha onde se instalou o desrespeito 

e a desvalorização do professor, que perdeu seu lugar na hierarquia escolar.

Na ânsia de abortar o professor autoritário de outrora, anda-se na contramão 

e observam-se professores incapazes de controlar até mesmo as classes de alunos 

mais novos, em classes de Educação Infantil. 

Onde foi que a educação perdeu-se?

A escola reflete hoje a violência da família e da sociedade, e é, portanto um 

mero resultado da indisciplina generalizada que se encontra na humanidade, onde 

os educadores se sentem impotentes e não conseguem exercer sua função, como 

demonstram as pesquisas que apontam o fracasso da educação no Brasil.

São  tantos  os  problemas  que  a  escola  enfrenta,  como  crise  de  valores, 

hedonismo  onde  os  jovens  e  crianças  buscam  o  prazer  individual  e  imediato; 

desestruturação  da  família,  baixos  salários,  drogas,  gravidez  de  adolescentes, 

ameaças de processos judiciais, falta de recursos, etc, tornando hoje o  Professor 



um refém, que diante desse quadro caótico tornou-se uma figura frágil, que “tenta” 

fazer seu trabalho se esgueirando entre as dificuldades e “levando do jeito que dá”, 

colhendo os fracassos dia a dia, e ficando cada vez mais desacreditado

Este artigo é parte integrante do Plano de Trabalho realizado no Programa de 

Desenvolvimento  Educacional  (PDE)  promovido  pela  Secretaria  de  Estado  da 

Educação  do Paraná,  turma 2007-2008.  Seu  objetivo  é  relatar  os  resultados  da 

análise  reflexiva  feita  nos  grupos  de  estudo  realizados  como  proposta  de 

intervenção pedagógica no Colégio Estadual Barão de Antonina de Rio Negro onde 

se analisou os problemas cotidianos enfrentados na sala de aula pelos alunos e 

professores  em  suas  interações,  procurando-se  identificar  os  pontos  relevantes 

nesta relação que levam à indisciplina em sala de aula. 

Também pretendeu-se resgatar experiências positivas para serem divulgadas 

aos demais professores da Rede Estadual de Ensino, buscando assim a melhoria de 

estratégias na relação professor-aluno, e conseqüentemente resgate do respeito ao 

professor, bem como a viabilização de futuros trabalhos de maior alcance científico.

 

2.0 – DESENVOLVIMENTO

2.1.1 – PRINCÍPIOS E CONCEITOS

Ao iniciarmos uma análise reflexiva dos problemas que a escola enfrenta e, 

em especial os que levam à indisciplina escolar, precisamos considerar a construção 

de  alguns  conceitos  históricos  que  norteiam  as  concepções  das  práticas 

pedagógicas  que  envolvem  a  indisciplina,  os  quais  serão  tratados  a  seguir 

compondo o referencial teórico deste artigo.

2.1.2 – DISCIPLINA

Segundo o Dicionário Aurélio disciplina significa:

• Regime de ordem imposta ou livremente consentida, • Ordem que convém 

ao  funcionamento  regular  duma  organização  (militar,  escolar,  etc.),  • 

Relações de subordinação do aluno ao mestre ou ao instrutor, • Observância 

de preceitos ou normas, • Submissão a um regulamento. 



Como definição da palavra indisciplina, segundo também o Dicionário Aurélio, 

temos: • Procedimento, ato ou dito contrário à disciplina; desobediência; desordem; 

rebelião.

Já Içami Tiba (1996) define disciplina como “conjunto de regras éticas para se 

atingir  um  objetivo.  A  ética  é  entendida,  aqui,  como  o  critério  qualitativo  do 

comportamento  humano  envolvendo  e  preservando  o  respeito,  ao  bem  estar 

biopsicossocial”.

Ao  analisarmos  as  diversas  definições  de  disciplina  ou  indisciplina 

percebemos uma gama de possibilidades, no entanto,  elas têm em sua estrutura 

algo  em comum:  as  palavras  ordem,  normas  ou  regras  aparecem em todas  as 

definições  como sendo  premissas  para  que ocorra  a  disciplina.  Nesse  contexto, 

temos de antemão a certeza de que sem ela (a disciplina), não é possível atingir 

objetivos dentro de uma organização.

2.1.3 - PODER, AUTORIDADE E AUTORITARISMO.

É impossível falar de indisciplina sem falar de autoridade. E percebe-se hoje, 

que nunca na história, a sociedade viveu tão fortemente a crise de autoridade, desde 

as instituições mais simples como a família até as mais complexas. 

Analisando vários  autores,  podemos  ter  a  consciência  de  há  uma grande 

diferença entre autoridade e poder, mas que na prática elas se tornam muitas vezes 

contraditórias  o  que  pode  confundir  o  profissional  e  fazê-lo  seguir  os  rumos  do 

autoritarismo que é o poder usado de maneira abusiva, para dominar, pressionar, 

coibir, punir. 

A autoridade de um professor é construída: tanto na sua preparação que deve 

ser adequada para o exercício da docência, sua preparação técnica científica, e no 

compromisso  com  a  sua  profissão,  na  qual  não  pode  se  eximir  da  imensa 

responsabilidade de ser um modelo ao educando. Suas qualidades, seus valores, 

até  seu  temperamento,  vão  sendo  agregados  pelos  alunos,  que  a  esses  vão 

atribuídos juízos que valor, que podem contribuir para a definição da personalidade 

do jovem.



Paulo Freire (1992, p.11), faz uma reflexão bastante significativa sobre isso 

quando afirma:

  É  na  fala  do  educador,  no  ensinar  (intervir,  devolver,  encaminhar), 

expressão do seu desejo, casado com o desejo que foi lido, compreendido. O 

professor é peça fundamental no processo educacional, pelo papel que ele 

representa diante do aluno, como educador e transmissor de conhecimentos. 

Autoridade  pressupõe  liderança,  coerência  na  ação,  pressupõe  exemplo, 

retidão  de  caráter,  mas  principalmente  competência.  Essa  competência  está 

intimamente relacionada com a legitimidade do poder que é concedido ao professor 

no exercício docente, poder esse necessário e que, assumido de maneira justa e 

democrática, qualifica os alunos como agentes do processo onde são estabelecidas 

normas, para que a convivência e a cooperação sejam possíveis.

2.1.4 - AS RELAÇÕES DE PODER NA ESCOLA

Embora  não  se  admita,  as  relações  na  escola  não  são  tão  justas  como 

deveriam. Percebe-se muito em depoimentos de alunos, o tratamento diferenciado 

dado a aqueles alunos cujos pais são influentes, cujo nível social é melhor, quando 

há nível de amizade pessoal entre a família e o professor ou o diretor,etc.

Em contra partida, percebe-se também, que muitos alunos exercem o poder 

autoritário, quando ameaçam, intimidam ou mesmo agridem sejam outros alunos o 

professor e até mesmo a direção.

Isso acontece quando esses jovens percebem o modelo autoritário dos pais, e 

vão  desenvolvendo-se  de  maneira  a  incorporar  essas  atitudes  em  sua 

personalidade. É importante, todo professor ter em mente que:

Na sala de aula, os alunos não são pessoas para transforma-se em coisas, 

em objetos, que o professor pode manipular, jogar de um lado para o outro. O 

aluno  não  é  um  depósito  de  conhecimentos  memorizados  que  não  se 

entende,  como um fichário  ou  uma  gaveta.  O aluno  é  capaz  de  pensar, 

refletir, discutir, ter opiniões, participar, decidir o que quer e o que não quer. 

(SILVA, 2002)



Mas  normalmente,  quando  se  propõe  a  construção  do  Projeto  Político 

pedagógico nas escolas, e o Regimento Escolar há uma grande preocupação de se 

determinar  um  conjunto  de  normas  disciplinares  para  os  alunos.  Não  haveria 

problema nenhum se essas normas fossem concebidas pelos alunos e não, como 

normalmente é feito, pelos professores.

Pior do que isso: nunca se admite construir algo semelhante para o professor!

Imaginem ainda, o que aconteceria se as normas para os professores fossem 

determinadas pelos alunos?Com certeza nenhum professor as admitiria, no entanto, 

achamos perfeitamente normal determiná-las para que os alunos as sigam.

     Não se trata, porém, de a escola abdicar da autoridade em função de parecer 

democrática. Existem fatores inegociáveis. Não podemos deixar os pais ou alunos 

determinarem o que será ensinado na escola, deve ficar bem claro aqui, que quem 

entende de educação, são educadores, que estudaram, discutiram e se formaram 

para isso!

Tânia Zagury (2006 p.28) comenta os efeitos dessa Pedagogia neoliberal na 

escola:

...  na sala de aula dos modelos liberais, atualmente indicados como mais 

adequados (nem pensar em questionar isso,  pelo amor de Deus!),  tudo é 

passível de discussão, desde o conteúdo até a metodologia e a forma de 

avaliação; nela a hierarquia de poder fica muito menos visível, e para alguns 

estudantes tem sido compreendida como inexistente;é nessa mesma sala, 

que alunos (e seus responsáveis) sentem no direito de opinar (determinar?) 

“o que querem aprender”, “o que gostam”  e até como querem o que gostam. 

Por pensarem que tem competência para opinar nesses aspectos e muitas 

vezes com a permissão (“omissão”) do professor, vai se abdicando mais uma vez da 

autoridade, e perdendo-se o conceito do que é certo ou errado na escola.

Outro aspecto que nos leva a perceber como as relações de poder acontecem 

na escola,  é refletir  sobre seu conceito de indisciplina. Esses conceitos divergem 

muito  entre  uma  escola  e  outra,  e  alguns  alunos  que  são  considerados 

indisciplinados  em  uma  escola,  podem  não  ser  em  outra.  Esse  aspecto  causa 

confusão no momento que um aluno muda de escola, onde os próprios pais passam 



a não entender qual é o comportamento que se esperam do filho, ou ainda, não 

conseguem identificar comportamento indisciplinados no filho.

Assim  sendo,  a  escola  deve  deixar  muito  claro  aos  pais,  o  critério  de 

indisciplina,  bem como  dar  conhecimento  de  todas  as  normas  de  conduta,  dos 

direitos,  deveres,  as sanções,  etc,  e que tudo isso seja fruto de uma construção 

coletiva, fazendo parte do Projeto Político da escola, buscando sempre uma relação 

aberta, autêntica e cooperativa. 

2.1.5 - O PROFESSOR E A INDISCIPLINA

O enfrentamento da indisciplina na escola exige muitas reflexões acerca de 

muitas variáveis que interferem diretamente no seu processo. A postura do professor 

em sala de aula é mais uma delas. Andréa Catarina  da Silva (2002 ), comenta essa 

postura quando afirma que:

O  professor  quando  começa  a  prática  pedagógica,  tem  em mente  uma 

disciplina rigorosa, autoritária ou uma conduta livre, democrática. Entre esses 

dois extremos, há um grande número de possibilidades, que dependem de 

muitos fatores, como a personalidade do professor, a do aluno, as condições 

ambientais da escola e outros. 

Apesar disso, em seu exercício docente muitas vezes, o professor é levado a 

agir de maneira diversa, o que muitas vezes confunde o aluno e prejudica a relação, 

como mostra o comentário de Venâncio Joana Darc (2003) quando diz:

...  o  professor  vem,  muitas  vezes,  com  sua  permissão  ou  não,  sendo 

substituído por uma nova personagem, uma para cada ato, ou quem sabe, 

todas de uma vez no palco da sala de aula ou da escola. Para que seja aceito 

ou valorizado - se é que se pode chamar isso de valorização-  ele assume 

para si vários papéis, sendo confundido com pai, mãe, amigo, companheiro, 

orientador...  e  também  professor,  satisfazendo-se  com  o  esvaziamento, 

mesmo sem perceber, de seu  singular papel e lugar: ser  professor.

Nesse sentido, numa tentativa de ganhar a confiança do aluno, substituir suas 

relações afetivas frustradas (de pai e mãe), ou mesmo de um completo desespero 

por não saber o que fazer, o professor acaba cedendo seu espaço de autoridade, o 

que muitas vezes é a causa da indisciplina na sala de aula. 



Percebe-se que a ausência da autoridade em sala de aula faz com que o 

professor  apele  a  todo  instante  por  interferências  de  fora  da  sala  o  que  acaba 

confirmando ainda mais,  frente aos alunos, sua fragilidade.  São muitos os casos 

atendidos  pelas  Equipes  Pedagógicas  das  escolas  que  poderiam  ser  resolvidos 

dentro da própria classe, pelo próprio professor, mantendo sua autoridade, e sendo 

respeitada sua competência como alguém que estudou e se preparou para enfrentar 

essas situações. 

Se o professor abdica de sua autoridade em casos simples de indisciplina, 

como jogar bolinha de papel  nos colegas,  puxar o cabelo,  e outras atitudes sem 

maiores  conseqüências,  pode  estar  abdicando  dela  também  em  situações  mais 

complexas e não ser mais respeitado. 

Portanto,  o  exercício  profissional  do  professor  é  ser  professor,  e  com 

pressupõe-se  que  seja:  competente,  solidário,  justo,  comprometido  com  o 

conhecimento e com cidadania!

Ele não pode querer substituir múltiplas personalidades para ser reconhecido 

ou para sanar a carência social de seus alunos. Não se trata de negar as relações 

afetivas com os alunos, mas o que se busca é a construção de relações firmes, 

evitando o sentimentalismo, onde cada um sabe exatamente o seu lugar.

Outras vezes, a limitação do professor está em administrar os conflitos de sua 

própria  personalidade  e  encararam  a  indisciplina  como  agressão  pessoal,  não 

entendendo a importância de compreender a necessidade que o jovem tem de se 

expressar ou denunciar seus problemas psíquicos ou familiares.

Às vezes isso é um aviso de que o estudante não está integrado ao processo 

de ensino e aprendizagem, e precisa de um atendimento especial.

 De um modo geral, os educadores consideram indisciplina as transgressões 

às regras de convivência ou a não adequação a um modelo ideal. Queremos que 

todos aprendam rápido, e que sejam todos dóceis e obedientes.

É no exercício competente de sua profissão que o professor  pode e deve 

dialogar  sobre  objetivos  e  limitações  mostrando  ao  aluno  o  que  a  escola  (e  a 

sociedade) espera dele. É através de sua atuação consciente que ele garantirá a 

formação cidadã de seus alunos



Na sua competência técnica para a docência o professor além do domínio de 

conteúdos deve conhecer várias metodologia para tornar as aulas atraentes, como 

forma de minimizar as necessidades de experiências novas que as crianças e jovens 

necessitam,  e que contribuem para o enfrentamento da indisciplina,  no momento 

que mantém os alunos motivados. Para isso é necessário que o professor mantenha 

uma rotina de planejamento de suas aulas, de forma a torná-las mais atraentes.

 “A mesmice acaba com o ânimo de ambos [alunos e professores], gerando 

frustrações e aborrecimentos que muitas vezes explodem em violência na sala de 

aula",  afirma Carolina  Miles  (2004).  E   Flávio  Gikovate,(2004 )  reitera  esse fato 

quando  diz::“existe  uma  relação  entre  indisciplina  e  aulas  monótonas  e 

desinteressantes”. 

Portanto, o professor não pode esquecer das necessidades do educando, e 

também considerar o momento que o aluno vive, com altos e baixos no seu humor, 

definido pela ação dos hormônios, com medos, problemas, aspirações e desejos a 

realizar. 

Sabemos que um clima alegre, onde todos os alunos participam da aula, onde 

os alunos buscam o conhecimento como forma de conseguir sua autonomia, seria o 

ideal.  Mas,  como vamos cobrar  do professor  que suas aulas  sejam atraentes  o 

tempo todo? Com o quadro caótico em que se encontra a educação, isso seria no 

mínimo injusto! 

 Como  poderemos  satisfazer  os  jovens  que  o  tempo  todo  buscam  o 

hedonismo, buscando o prazer imediato, procurando satisfazer-se a qualquer preço, 

onde o aluno diz abertamente em sala de aula “que não está a fim” de assistir uma 

aula  chata,  sem  se  questionar  a  importância  que  esta  aula  possa  ter  em  sua 

formação?

A responsabilidade da aprendizagem também é do aluno, é tarefa que exige 

esforço, dedicação e disciplina.

2.1.6 - AS DIFICULDADES QUE O PROFESSOR ENFRENTA



O sentimento de impotência que o professor sente é resultado histórico do 

insucesso  da  escola  durante  séculos  (considerados  aqui  como  sucesso,  os 

requisitos: acesso, permanência e qualidade para todos). Ela sempre foi elitista, e 

mais recentemente quando se vê obrigada a receber todos (senão a maioria), não 

sabe como agir, pois não tem estrutura para lidar com as diferenças, com a pobreza, 

com as dificuldades de aprendizagem... quanto mais para lidar com a indisciplina ou 

violência, pois historicamente a escola era instrumento disciplinador. 

Celso Vasconcelos (1996) traduz essa angústia na reflexão:

De onde vem o drama do professor? Em parte, da percepção de que está 

incapacitado para dar conta de sua tarefa: o mundo mudou, o aluno mudou, 

mudou a relação escola-sociedade e ele continua o mesmo... O que lhe foi 

ensinado?  Transmitir  o  conteúdo,  cumprir  o  programa,  controlar  o 

comportamento do aluno através da nota. Hoje, as exigências são outras!

A  auto  imagem  do  professor  está  prejudicada,  em  muitas  situações,  a 

profissão  de professor  é  ridicularizada,  seja  pela  mídia,  nas  rodas  sociais  e  até 

mesmo pelos próprios professores que zombam de sua condição em piadas de mau 

gosto  comentários  pejorativos.Se  ouve  muitos  pais  professores  desencorajando 

seus filhos a seguirem a mesma carreira que eles.

As deficiências na formação dos professores têm sido apontadas como um 

dos  maiores  problemas  educacionais.  Instituições  não  credenciadas,  cursos  ã 

distância,  de curta duração, currículos de eficiência duvidosa, etc,  faz com que o 

professor não se sinta seguro na sua prática.

Também  as  perversas  condições  de  trabalho  constituem  fatores 

determinantes  para  a  desmotivação  do  professor:  Classes  superlotadas  falta  de 

recursos didáticos,  baixos salários, pouco tempo para planejar as aulas (por causa 

dos baixos salários, precisa assumir muitas aulas, mais do que poderia, para poder 

prepará-las  a  contento),  consumismo  exacerbado  entre  os  jovens,  causando  a 

dificuldade de incutir-lhes valores, falta de autonomia, e tantos outros aspectos que 

levam o professor (e a sociedade) a acreditar cada vez menos no seu trabalho.

2.1.7 - INDISCIPLINA E PRÁTICAS METODOLÓGICAS 



As  exigências  tecnológicas  do  mundo  moderno,  onde  a  velocidade  de 

informações determinam as  relações  de  poder  (informação  é  poder)  exigem 

também que a escola que se modernize e acompanhe esse processo. Quadro e giz 

já não satisfazem à curiosidade das crianças, que desde muito cedo já convivem 

com brinquedos eletrônicos, vídeo games e até computadores. Ë claro que esta não 

é a realidade da maioria, mas onde esses terão acesso, se na escola elas também 

não tiverem?

 Seria sustentar as desigualdades se negássemos a necessidade da inclusão 

digital, mas como nos coloca Rubem Alves na citação abaixo, “a ciência não começa 

com aparelhos”: 

Não gosto de laboratórios nas escolas. Sua função não é ensinar ciência. Sua 

função é seduzir os pais. Os pais querem sempre o melhor para os seus filhos 

e o que é moderno deve ser melhor. Uma escola que tem laboratórios com 

aparelhinhos  deve ser  uma boa escola.  Mas os laboratórios,  antes que os 

estudantes  entrem  nele,  já  ensinaram  uma  coisa  fatal  para  a  inteligência 

científica: que ciência é algo que acontece dentro daquele espaço. A ciência 

não começa com aparelhos. Ela começa com olhos, curiosidade e inteligência. 

( ALVES, Rubem 2004  )

. 

Cabe, portanto ao professor, saber trabalhar a curiosidade inerente à criança 

e encantar  o  querer  aprender,  e  mentalizá-la nesse processo.  Neste  sentido,  os 

professores precisam estar cientes que não existe nenhuma solução mágica para os 

problemas da escola, dizer que uma escola não é boa somente por falta de recursos 

é,  no mínimo injusto.  Não são os  equipamentos  que farão  o aluno aprender  ou 

prestar  a  atenção,  mas  o  uso  que se  faz  deles.  E  para  isso  é  preciso  preparo 

profissional,  capacitação,  e  boa  vontade  do  professor.  Além  de  recursos, 

metodologias  inadequadas  também  podem  gerar  indisciplina  e  prejudicar  a 

aprendizagem.

Trabalhos em grupo, tarefas práticas, teatros, música, jogos, são atividades 

prazerosas para crianças e jovens, e devem ser utilizadas como recurso didático 

sempre  que  possível,  pois  coloca  o  aluno  numa perspectiva  de  agente  de  sua 

aprendizagem,  e  desmistifica  a  idéia  de  que  o  professor  é  fonte  inesgotável  de 



saber,  de que o professor  “sabe tudo”,  e que ele também pode aprender com o 

aluno. 

A visão de construção de conhecimento é a idéia que devemos incutir  no 

aluno para torná-lo independente do professor e livre para buscar outros horizontes 

além da escola.

Uma  aula  participativa  onde  o  aluno  pode  intervir  questionar,  contribuir, 

aumenta o interesse e desenvolvem a autonomia. Quando o professor é autoritário, 

e não permite o aluno intervir, pode estar abrindo mão de um recurso importante: a 

riqueza de vivências  advindas  de um meio  diferente  do seu,  um ponto  de  vista 

diverso, onde a visão adolescente ou infantil permite identificação com os demais 

alunos,  o  que  muitas  vezes  contribui  para  a  aprendizagem.  Nessa  perspectiva 

também o aluno desenvolverá seus valores de convivência social, onde deverá ter 

respeito  às idéias  divergentes,  ter  iniciativa,  colaborar,  esperar  sua vez  de falar, 

mediar idéias, etc.

É claro que existirão momentos em que esse tipo de estratégia não poderá 

ser usada pela especificidade dos conteúdos,  mas de um modo geral,  os alunos 

começam a perceber a relação entre o que aprendem na escola com sua vida, e 

passam a valorizar mais sua aprendizagem.

2.1.8 - O ALUNO E A INDISCIPLINA

O dicionário da Língua Portuguesa define  aluno como: "Aquele que foi criado 

e educado por alguém; aquele que teve ou tem alguém por mestre ou preceptor; 

indivíduo que recebe instrução ou educação em estabelecimento de ensino ou não”. 

Dessa forma, para ser considerado aluno é imprescindível à existência de um 

mestre, professor, isto é o aluno não existe sem professor,assim como o professor 

não existe  sem o aluno,  e  para que esta  relação tenha sentido,  é  necessária  a 

aprendizagem. Para haver aprendizagem, algumas condições são indispensáveis, 

como:  materais  e  metodologias  adequadas,  experiências  anteriores  favoráveis, 

atenção  e  concentração,  motivação,  etc.Quando  estas  condições  não  são 

favoráveis, a aprendizagem é prejudicada.



Variações de emoções, mudanças de humor, fazem parte de relacionamentos 

humanos, e professor e aluno não ficam indiferentes a esses fatos, sendo, portanto 

determinantes,  muitas  vezes,  da  aprendizagem.  Mas  isso  não  quer  dizer  que 

somente um bom relacionamento possa garantir o sucesso da aprendizagem, Tânia 

Zagury, em seu livro O Professor Refém, confirma essa idéia: ”Não se pode, pois, 

afirmar que é a ”boa” relação afetiva entre o professore seus alunos que determina a 

qualidade do resultado educacional pg. 26”.

Mas  para  os  alunos,  continua  Tânia,  os  bons  relacionamentos  com  o 

professor, muitas vezes, é mais valorizado do que seus avanços pedagógicos:

 Os “melhores professores” passaram ser aqueles cujos alunos o adoram, não 

importa  tanto  se  ensinam  ou  não.  O  importante  é  compreender,  compreender, 

entender as dificuldades, considerar seus problemas emocionais sua classe social... 

”professor”  torna-se  nesse  contexto,  sinônimo  de  especialista  em  relações 

humanas”. (ZAGURY, Tânia .p. 46)

Ao contrário,  o professor mais rigoroso com a disciplina, mais centrado na 

cientificidade é apontado como chato, e não agradando os alunos, estes, se tornam 

resistentes, indisciplinados, desafiando sua autoridade.

Além  disso,  questões  específicas  da  adolescência  vêm  reforçar  ainda  mais  os 

problemas  na  escola.  Os  hormônios  específicos  da  sexualidade  faz  com  que  a 

atenção do jovem fique ainda mais dividida, e as condições de aprendizagem mais 

prejudicadas.

Outro aspecto que atualmente tem sido discutido como uma das causas da 

indisciplina  é  a  falta  de  perspectiva  de  um futuro  melhor,  isto  é,  a  escola  não 

consegue incutir no aluno a esperança de conseguir melhorar suas condições de 

vida através da educação. Isto contribui, e muito para a desvalorização do professor 

e da escola. Nesse sentido, citando Celso Vasconcelos(1996) temos que:

Hoje, os alunos continuam não vendo sentido nas práticas de sala de aula, e 

não vislumbram mais um futuro promissor pela via do diploma. O professor 

que baseava sua autoridade neste mito está perdido. E, o que é pior, não tem 

conseguido articular outro sentido para o conhecimento, a escola, o estudo.



Enfim, é preciso lembrar que aprendizagem envolve componentes internos, e 

que por mais que um professor se esforce é impossível promovê-la sem que haja 

uma atitude de vontade interna (motivação).  A aprendizagem exige esforço (para 

não faltar às aulas, fazer tarefas e trabalhos, estudar, ler, planejar as aulas, adequar 

metodologias,  ouvir...),  tanto  do  professor  quanto  do  aluno,  e  nem  sempre  é 

prazerosa. 

2.1.9 - A INDISCIPLINA E A APRENDIZAGEM 

Os recentes fracassos obtidos pelo Brasil nos resultados das avaliações tanto 

a  nível  nacional  como  a  internacional  apontam  para  os  graves  problemas 

encontrados  na  educação  brasileira.  Nunca  se  discutiu  tanto  as  causas,  mas  a 

imobilidade permanece, como se todo o sistema se visse impotente diante de tantos 

problemas. 

Apesar  disso,  muitos  pesquisadores  vêm  apontando  as  causas,  e  dando 

algumas sugestões,  mas elas  não passam para a prática,  não chegam à escola 

como saída possível para trazer novas perspectivas, e os resultados vêm piorando 

ano a ano.

Sabemos que a escola, inserida no contexto social, é um mero reflexo de tudo 

que  acontece  em  seu  entorno,  e  como  a  crise  é  geral,  é  perfeitamente 

compreensível que essa crise determine suas relações. O que não se pode admitir, 

é a incapacidade de todo o sistema, sejam elas instâncias Federais, Estaduais ou 

Municipais, de controlar, ou pelo menos de minimamente interferir, fazendo com que 

seus projetos atinjam seus propósitos.

Quando  verificamos  notícias  de  agressões  a  professores,  diretores, 

serventes, depredações em escolas, podemos associá-las aos mais diversos tipos 

de  violência  moral  percebidas  nossos  senadores,  ministros,  juízes,  deputados, 

prefeitos  e vereadores,  envolvidos  nos mais vergonhosos sistemas de corrupção 

que este país já teve notícia, que nos leva a crer que não vale a pena ser honesto, 

que “não dá nada, mesmo”, pois a impunidade impera para os poderosos, e a única 

maneira de ter uma vida melhor é passando os outros para trás ou tomando à força, 

que estudar não garante um futuro melhor, numa sociedade injusta como a nossa.    



    Assim, perpetua-se as relações de poder, que impedem a escola de exercer 

sua função transformadora.

A escola, segundo Claudevone Ferreira dos Santos e Marinildes Figueredo 

Nunes (2006)  “é  o  local  privilegiado dessa formação porque realiza  um trabalho 

sistemático e planejado com o conhecimento, com valores, com atitudes e com a 

formação de hábitos.”.

Para  poder  realizar  um  trabalho  “sistemático”,  planejado,  é  sem  dúvida 

necessário que existam algumas regras e alguns limites. Não é, portanto, somente 

prerrogativa da escola que haja disciplina para realizar um bom trabalho. Todas as 

instâncias  que  necessitem  de  organização  deverão  cultivá-la,  do  contrário,  seu 

trabalho ficará comprometido. 

É  neste  contexto  que sentimos  a  escola,  e  o  professor  com refém desse 

sistema, e dessa imobilidade da qual não consegue se libertar.

2.1.10 - O PAPEL DA FAMÍLIA

 

Quando analisamos o modelo familiar de hoje, vários fatores nos chamam a 

atenção:  ela  passou  por  transformações  que  vão  desde  sua  constituição,  até 

mudanças  em suas  relações  de poder,  de  quem é  provedor,  em suas  relações 

afetivas, etc.

A constituição da família, não é necessariamente mais pai, mãe, irmãos. Ela 

se  tornou  uma  enorme  gama  de  possibilidades  onde  avós  ganharam  papel  de 

destaque, permitindo a aparição do “namorado da Mãe" (ou namorada do pai) como 

membro da família, seus filhos, etc.

Torna-se ainda mais complicado , quando analisamos a possibilidade de dois 

pais  ou  duas  mães,.  (aqui  cabe  esclarecer  que  não  se  trata  de  uma  visão 

preconceituosa, mas da necessidade de adaptação a essas novas possibilidades de 

constituição familiar, para a qual o professor deverá estar bem preparado e aberto).

Assim, quando refletimos sobre o papel da família frente à indisciplina, não 

podemos nos reportar ao “nosso” modelo de família, de 20 ou 30 anos atrás, pois 

correremos o risco de errar e muito, já nas primeiras análises.



No contexto atual percebemos os pais mais permissivos e menos punitivos 

quando: 

Procuraram ser  mais  amigos  de  seus  filhos  e  introduziram o  diálogo  na 

relação.  O  que  precisamos  considerar  é  que,  para  estabelecer  tal 

relacionamento,  os  pais  abriram  mão  de  seu  papel  de  educadores  (...)  

revestidos das melhores intenções de se tornarem amigos de seus filhos, 

esqueceram-se que são, antes de tudo, pais. (AGOSTINI, 2003) 

E é nesse ponto que a maioria dos educadores toca no momento de apontar 

as  causas  mais  freqüentes  da  indisciplina  na  escola:  os  pais  transferiram  sua 

responsabilidade na educação dos filhos para a escola.

Tânia Zagury, em seu livro O Professor Refém (2006), trata dessa situação 

numa perspectiva que resgata o papel do professor: “que não aceita a transferência 

das atribuições tradicionais da família para a escola,  e que a responsabiliza pela 

violência dos jovens e adolescentes, pela sua falta de limites”.

Os pais,  na verdade se encontram na mesma crise de autoridade que os 

professores. Foram criados dentro de uma perspectiva autoritária e não sabem agir 

diferentemente de seus próprios pais, sofreram com isso, e não querem repetir os 

mesmos  erros.  Como não  vivenciaram uma relação  aberta,  onde  a  “autoridade” 

sustenta  o  relacionamento,  se  sentem incapazes  de impor  limites  coerentes,  ou 

ainda se contradizem em suas ações, agindo ora permissivos ora autoritários. Isso 

causa um problema ainda maior:  a revolta.  Quando as crianças e os jovens não 

conhecem bem os limites, quando eles são vinculados ao humor do dia, às vezes 

não se pode fazer nada, e às vezes se pode fazer tudo, invariavelmente se revoltam. 

Por não saber até onde podem ir, se sentem inseguros com relação à pessoa 

que está à sua frente, e isto lhe causa um extremo desconforto que se revela em 

atitudes muitas vezes até violenta.

Os sistemas de ensino também colaboram com o assoberba mento da escola, 

que além de suas tarefas normais, tem que assumir o papel que seria da família, 

fato que fica bem claro na afirmação:  “... a escola tem mais funções do que parece, 

sendo que o atendimento  a tantas  e tão  diversificadas  funções  faz  com que as 

crianças acabem permanecendo mais tempo na escola do que em companhia de 



seus  pais.”(  SANTOS, Claudevone  Ferreira  dos  Santos  e  NUNES,  Marinildes 

Figueredo. 2006).

Temos ainda, aqueles pais que além de não exercer a autoridade com seus 

filhos, ainda buscam compensar o tempo que passam longe deles, oferecendo-lhes 

em  troca  presentes,  dando-lhes  a  impressão  que  tudo  pode  ser  comprado. 

Incentivam assim o consumismo exacerbado, que hoje se observa até nas classes 

mais pobres, quando a mãe é forçada pelo filho de abrir mão de uma cirurgia, para 

lhe comprar um celular do último modelo.

A  criança  precisa  ser  valorizada  pela  sua  existência,  não  só  como  uma 

obrigação  dos  pais  em prover-lhe  sustento,  mas pelo  respeito  eles  que lhe tem 

enquanto ser humano, enquanto fruto de uma relação amorosa, e, portanto: amável. 

É nesse momento que os pais vão incutir-lhe valores.

É pelo exemplo que se educa, e como poderá uma criança acreditar que seu 

pai lhe ama, se as prioridades dele são outras?

Isso fica bem claro,  quando refletimos sobre a afirmação de Cristovam Buarque 

(2004): “Os pais terão de assumir a educação dos filhos como uma prioridade maior 

do que o carro,  a casa,  o tênis,  as viagens. Os empresários terão que aceitar  a 

primazia da infra-estrutura educacional na frente da infra-estrutura econômica”.

 Se os pais souberem usar sua autoridade sem serem autoritários, e agirem 

com intenções honestas, clarificando seus pontos de vista ao tomar uma decisão, os 

limites ficarão bem estabelecidos para a criança e para o jovem, o que contribuirá, e 

muito, no momento de entender a autoridade fora do lar.

Para Aquino(1996 p. 98),

... a estrutura familiar precisa adaptar-se às circunstâncias novas e transformar 

determinadas normas,  sem deixar,  no entanto,  de constituir  um modelo  de 

referência para os seus membros.  

Além  de  se  adaptar  aos  novos  parâmetros,  é  importante  lembrar,  que  o 

diálogo é fator essencial para que qualquer relacionamento não seja de conflito, mas 

a palavra final deve ser sempre dos pais, porque eles são os adultos e porque é 

deles a responsabilidade de educar e de zelar pelo bem-estar das crianças.



2.1.11 - A INDISCIPLINA ESCOLAR E A LEGISLAÇÃO

Existem muitos estudos publicados por educadores onde a indisciplina é o 

tema  principal.  Mas  somente  em  trabalhos  mais  recentes,  se  percebe  uma 

preocupação mais consistente em estudar a indisciplina como uma questão onde 

vários  pontos  são  analisados,  e  não  mais  numa  visão  unilateral  onde  a  única 

preocupação era achar “culpados” sem a preocupação em se apontar soluções.  

         Até a década de 90, não havia pesquisas, nem trabalhos que se dedicassem 

ao  tema  sem  apontar,  invariavelmente,  o  próprio  professor  como  o  principal 

responsável  pela  indisciplina  na  classe.  Sua  má  formação,  seu  autoritarismo, 

seguindo  os  modelos  das  escolas  tradicionais,  etc.  Somente  a  partir  daí  é  que 

começaram  a  ser  analisados  (  em  trabalhos  publicados)  que  haviam  mais 

intervenientes, que a família estava falida em sua estrutura original, e os jovens e 

adolescentes, não eram tão frágeis como se pensava.

É claro que a maioria atribui a violência dos jovens à implantação do Estatuto 

da criança e do Adolescente que, segundo a visão dos pais (e muitos educadores) 

retirou a autoridade paterna, os quais sentem-se acuados, e não conseguem mais 

contrariar a vontade das crianças, sob a ameaça de denúncias. 

Diante desses fatos, a escola sente-se acuada, pois perdeu os mecanismos 

que  usava  para  conseguir  a  disciplina.  A  não  obediência  resultava  em castigos 

físicos  (até  a  década  de  60)  e  mais  recentemente  as  advertências  escritas, 

suspensões indo até a expulsão da escola.

Com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, a mudança 

que  alcançou  a  maioria  de  nossas  escolas  (diz-se  a  maioria,  pois  em  algumas 

escolas,  ainda  se  observam  camufladamente,  punições  como  suspensões  das 

atividades  escolares,  transferências  compulsórias,  expulsões),  ocasionou  muitas 

reações negativas, pois infelizmente, como quase sempre acontece, essa lei não foi 

estudada pelos educadores e pais e somente alguns pontos foram divulgados pela 

mídia, e o conhecimento superficial deu-nos a impressão de impunidade a qualquer 

ato da criança e do adolescente.

Essa má interpretação da Lei impôs uma nova atitude tanto nos lares, quanto 

nas escolas. Mas ao invés de proteger a criança de maus tratos, e ensinar-lhe a 



disciplina  por  meios  democráticos,  e  não  violentos  ou  autoritários,  os  pais, 

professores,  enfim,  os  “adultos”,  por  não  saberem  como  agir,  adotaram  a 

permissividade,  que  hoje  nos  mostra  os  desastrosos  resultados  nas  páginas  de 

jornais, onde professores, pais, diretores,  serventes,  são agredidos moralmente e 

fisicamente, além de depredações de patrimônio.

Para esclarecer alguns pontos e ajudar os educadores a encontrar maneiras 

de não sentir-se traído pela lei, a Promotora de Justiça da Infância e da Juventude, 

de  salvador  Márcia  Guedes  (2003)  estabeleceu  algumas  recomendações  aos 

profissionais  da  área  da  educação,  professores,  diretores  e  responsáveis  por 

estabelecimentos de ensino, pertencentes à Rede Pública Municipal de Salvador, e 

no seu texto faz as seguinte considerações:

existe a visão equivocada de que o Estatuto da Criança e do Adolescente  é 

uma lei que apenas contempla direitos a crianças e adolescentes, e que, de 

certo  modo,  tem  contribuído  para  o  aumento  dos  atos  de  indisciplina 

ocorridos nas escolas e que alunos e educadores não conseguem distinguir o 

ato de indisciplina do ato infracional;(...)  o  ato infracional  é perfeitamente 

identificável na legislação vigente, enquanto que o ato indisciplinar deve ser 

regulamentado  nas  normas  que  regem a  escola,  assumindo  o  regimento 

escolar papel relevante para a questão;

Isso quer dizer que ato infracional segundo Ana Ribas, “... é caracterizado por 

uma  postura  prevista  em  lei  como  crime  ou  contravenção  penal.  Indisciplina  é 

concebida como atitude que compromete a convivência democrática e ordeira do 

ambiente escolar - portanto de responsabilidade da escola”.

Os atos de indisciplina devem estar descritos no Regimento Escolar sendo 

tomado o máximo cuidado para não ferirem nenhuma disposição legal do Estatuto 

da  Criança  e  do  Adolescente  ou  princípio  Constitucional.  Devem  estabelecer 

previamente quais as condutas que serão consideradas de atos de indisciplina, bem 

como  as  sanções  disciplinares  a  elas  submetidas,  sendo  ainda  necessária  a 

indicação da instância escolar (direção da escola ou conselho escolar, por exemplo) 

que ficará  responsável  de aplicá-la,  sendo também recomendável,  diz Murillo  José 

Digiácomo(2001):

que  o  processo  de  discussão,  elaboração  e/ou  adequação  do  regimento 

escolar  seja  estendido  aos  alunos,  que  devem  ser  ouvidos  acerca  das 

dinâmicas que se pretende implementar na escola bem como tomar efetivo 



conhecimento de suas normas internas, pois se o objetivo da instituição de 

ensino é a formação e o preparo da pessoa para o exercício da cidadania, é 

de rigor que se lhes garanta o direito de, democraticamente, manifestar sua 

opinião sobre temas que irão afetá-los diretamente em sua vida acadêmica . 

Com  relação  à  garantia  dos  direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  Ana 

Ribas(2004), faz o seguinte contraponto:

 Numa reflexão crítica, as instituições de proteção à criança e juventude estão 

corretas ao garantirem com veemência os direitos educacionais dos alunos 

infratores, porém quando ao fazê-lo deixam de garantir o mesmo direito aos 

demais  alunos  e  aos  profissionais  em  educação.  Pois  o  direito  não  se 

restringe em estar matriculado com freqüência e ter um professor, mas no 

ambiente adequado com relação social de mútuo respeito para que possa 

existir aula com qualidade. 

...o  indisciplinado  multirreincidente  não  estaria  lesando  os  demais 

colegas e professores em seus direitos de aprender e lecionar, já que são 

garantidos na Constituição Federal e na legislação educacional? Estariam os 

infratores  influenciando  a  si  mesmos  e  aos  outros  a  futuros  atos  de 

transgressão como a violência? 

Essas são questões que merecem sem dúvida uma reflexão maior por parte 

de  promotores  e  juízes,  que  da  mesma  maneira  que  fazem  à  indicação  de 

participação democrática na construção do Regimento Escolar, deveriam ter ouvido 

os educadores quando na elaboração do estatuto da Criança e do Adolescente.

Enfim, conclui ainda Ana Ribas ( 2004 ), 

 Registrar uma ocorrência não significa promover a exclusão ou um ato de 

violência aos alunos. Justamente o contrário. Este poderá ser o instrumento 

que forçará a família a responder diretamente pela educação de seu filho e 

pela prevenção, ante o contínuo aliciamento de grupos criminosos - uma vez 

que eles são alvos fáceis de cooptação -, de reduzir a violência. 

2.2 – METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO

Para o desenvolvimento desta prática pedagógica utilizou-se a metodologia 

de grupos de estudos de professores do Colégio Barão de Antonina, no município de 

Rio  Negro  de  forma  a  refletir  sobre  indisciplina,  suas  causas,  intervenientes  da 

adolescência, relações de poder na escola, etc. 



A partir desses estudos, foram realizadas reflexões e análises, pois tínhamos 

como  proposta  metodológica  a  ação-reflexão-ação  (  método  dialético),  onde 

professores  e  equipe  pedagógica,  como  forma  de  colher  dados  que  puderam 

subsidiar uma compreensão maior sobre as relações pedagógicas, que ocorrem em 

sala de aula, de forma a favorecer positivamente os resultados do processo ensino 

aprendizagem.

Na maioria  dos encontros  houve uma grande resistência  na presença dos 

professores:  sendo  extremamente  difícil  convencê-los  a  participar  de  forma 

voluntária,  de grupos de estudo destinado somente ao desenvolvimento profissional 

sem certificação.  Os convites  para  participarem das reuniões  normalmente  eram 

recusados com desculpas variadas, e os poucos professores que participavam, em 

sua maioria eram aqueles que  não tinham muitos problemas disciplinares  em sua 

prática pedagógica.

Na  primeira  reunião   de  apresentação  da  Proposta  de  Intervenção  aos 

professores  já como tema provocativo, foi apresentado um vídeo em que aparecia 

uma  aluna  agredindo  uma  professora  que  lhe  tomou  o  celular.  Nunca  se  viu 

tamanha revolta... todos os professores ficaram indignados imaginando as causas 

daquilo ter acontecido: culpavam a família da aluna, a falta de melhores condições 

de trabalho,  que a classe era superlotada...  enfim, atribuíram dezenas de razões 

para o fato. 

Mas qual foi a surpresa de todos ao saberem que aquilo não se passou no 

Brasil  e  sim  em  Portugal... a  partir  daí  pode-se  estabelecer  uma  reflexão  mais 

construtiva,  no sentido de buscar  soluções  para  o enfrentamento  dessa questão 

como um fenômeno social que não está só acontecendo no Brasil, e sim no mundo 

inteiro  e,  portanto,  não   cabendo  para  isso  as  famosas  desculpas  de  falta  de 

estrutura familiar, ou baixos salários.

Em  outra  reunião,  ao  perceber  que  o  encaminhamento  das  reflexões 

apontavam muitas vezes o professor como quem provoca a indisciplina em sala de 

aula, alguns, ( que normalmente não tem problemas disciplinares) se solidarizaram 

com os demais, numa atitude corporativista, onde não se pode apontar na direção 

professor a causa da indisciplina, como se eles não soubessem das deficiências do 

próprios colegas que tentavam defender. 



O Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, também prevê em sua 

proposta,  a  construção  de  material  didático  pelos  seus  participantes,  de  forma 

colaborativa  com os grupos de professores da rede, sobre questões que visem à 

melhoria da qualidade de ensino. 

Desta  forma,  ao  levantarmos  quais  as  principais  necessidades  da  prática 

pedagógica dos pedagogos, percebeu-se a necessidade de explicitar documentos 

orientadores,  na busca de estratégias  que minimizem o problema da indisciplina 

escolar.

Buscando orientar com justiça e eqüidade social, bem como dando tratamento 

pedagógico,  administrativo,  às  questões  disciplinares,  elaborou-se  um  caderno 

constituído  de 20 perguntas  e respostas,  com base nas leis,  com sugestões  de 

atitudes a serem tomadas quando ocorrer a inobservância do Regimento Escolar.

Após proceder  ao  levantamento  das principais  dúvidas e questionamentos 

sobre o tema, com o grupo de professores da Rede Estadual de Ensino participantes 

do  GTRs Grupo de Trabalho em Rede tutoriado pelo professor PDE, procurou-se, 

colaborar  na  orientação  às  redes  de  ensino  e  na  indução  das  discussões 

necessárias  à  efetiva  concepção  de  um Regimento  Escolar  que  atenda  tanto  à 

legislação quanto a necessidade de propor  sanções mais justas e eficientes aos 

educandos.

3.1 - CONCLUSÕES

A questão da relação professor aluno no cotidiano escolar é uma temática 

complexa, e não se pode ter a pretensão que uma análise simplista possa responder 

todas as questões que permeiam essa discussão.

Os  questionamentos  que  deram  a  direção  para  a  construção  desta 

intervenção foram em parte respondidos, mas provocaram uma centena de outros 

questionamentos, que nos levam à certeza de que ela não se encerra aqui, havendo 

a  necessidade  de  um estudo  contínuo  sobre  o  tema,  um espaço  de  discussão 

permanente na escola que propicie ao professor mais segurança e autonomia.

No decorrer dos encontros, por inúmeras vezes percebeu-se a angústia dos 

professores, principalmente aqueles que possuem uma formação mais frágil, ou de 

personalidade mais instável, onde notou-se claramente  a recusa em "aprender" a 



lidar com a indisciplina, achando que isso é passageiro e que se "alguém" (família, 

pedagogo ou governo) fizer alguma coisa tudo vai voltar ao normal.

O desconhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente também se 

mostrou um fator importante nas discussões, onde se pôde perceber que a maioria 

dos professores e até pedagogos não conhecem, ou fazem de conta que conhecem 

a lei,  e que,  com julgamentos  aligeirados se põe a argumentar  contra.  Situação 

parecida com a dos pais que, na implantação do Estatuto, se sentiram ameaçados 

em sua autoridade e abdicaram completamente dela.Hoje percebe-se que a escola 

está fazendo o mesmo.Não é raro,  professores que são agredidos ou ofendidos, 

deixarem de fazer a denúncia de  alunos para “não se incomodar”,  ou ainda, por 

acharem que pode haver represálias, depredação de seu patrimônio pessoal, etc, 

Também se percebe o constrangimento de estar envolvido em processo judicial, ao 

qual muitas vezes os próprios colegas se recusam a servirem de testemunhas.

Diante  disso,  torna-se  importante,  que  todos  os  educadores  estejam 

engajados, discutindo, refletindo, buscando soluções, propondo mudanças, saindo 

do comodismo de apontar culpados, e assumir a sua parcela de responsabilidade. A 

indisciplina é algo complexo, possui muitas variáveis que perpassam os muros da 

escola,  e  por  mais  que tentemos,  não  conseguiremos  chegar  a  uma alternativa 

mágica que resolva permanentemente o problema.

Por  outro  lado,  precisamos  entender  a  indisciplina como fenômeno social-

universal, aprender a trabalhar com o nosso aluno, o aluno real, de escola pública ou 

não, e não ficar  idealizando-o. Ele não é o ideal,  seus pais não são os ideais, suas 

condições financeiras não são as ideais, sua aprendizagem não é a ideal... também 

nossa escola não é a ideal, nem nós mesmos somos os “professores ideais”, mas 

nossa atitude diante disso é fundamental,  é o primeiro passo para sairmos deste 

círculo vicioso de tentarmos nos justificar diante deste quadro.

Dessa  forma,  torna-se  necessário  fazê-los  entender  que  lidar  com  a 

indisciplina é uma nova exigência do profissional  da educação,  e  que é preciso 

encará-la  de  frente,  devemos  nos  preparar  para  isso  já  em  nossos  cursos  de 

formação, que devem prever em seu currículo estudos específicos sobre o tema.

Do mesmo modo, o estudo da legislação é fator preponderante para que um 

professor possa atuar nos limites da lei, respeitando os direitos dos alunos, mas sem 



se tornar permissivo ou refém de práticas abusivas dos alunos ou mesmo por parte 

de seus pais.

Em resumo, a construção de uma Proposta Pedagógica clara consistente que 

atenda os anseios da comunidade, e um regimento escolar que seja estendido aos 

alunos na sua discussão/elaboração, tomando efetivo conhecimento de suas normas 

internas, garantirá melhoria no seu cumprimento, 

Portanto,  é com tentativas de aproximações com a família,  buscando criar 

espaços de diálogos, buscando ressignificar a educação para que ela tenha sentido 

para  o  aluno,  criando  espaços  de  discussão  onde  a  lei  possa  ser  refletida  e 

entendida como uma ferramenta favorável  ao professor,  exercendo pressão para 

que  políticas  públicas  sejam  criadas  buscando  uma  educação  de  qualidade,  e 

principalmente, o professor assumindo realmente seu papel, resgatando o sentido 

da tarefa educativa,  fazendo com que todos compreendam o conhecimento como 

instrumento  de  transformação...  que  estaremos  sim,  prontos  para  sermos  vistos 

novamente  em  nossa  essência,  acreditando  na  possibilidade  de  desenvolver  a 

cidadania, e contribuir para uma sociedade  mais justa e solidária.
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