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1-Introdução
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A pesquisa situa-se no campo de estudos da Pedagogia, em que se deve levar em conta a relação entre
alunos e professores. Neste contexto destaca-se a importância de elementos como a manutenção
da disciplina, domínio de conteúdos e conhecimento da realidade na qual os estudantes estão
inseridos. Para Vasconcellos (1997), as diversas manifestações da indisciplina são um desafio
para os educadores em sala de aula e na escola, tanto na pública quanto na particular. Freire
(1989), também compartilha com tais opiniões na medida em que diz que a indisciplina é a falta
de regras ou a desobediências as regras sem justificativa. Aquino (1998) O problema da indisciplina
está ligado a uma série de outras questões e não devemos esquecer que a disciplina é apenas mais um
aspecto da educação escolar. Convém lembrar que um aluno indisciplinado em uma disciplina, enquanto
em outras não. Assim, sua indisciplina surge ou se acentua em determinados momentos e acrescenta
que, indisciplina e baixo aproveitamento dos alunos têm a ver com dois dos grandes males da escola
contemporânea; geradores do fracasso escolar e os principais obstáculos da prática docente.
Garcia vai mais além ao comentar que a indisciplina escolar se amplia ao englobar algumas representações
que alguns teóricos franceses denominam de incivilidade. Segundo Garcia (2006), a incivilidade tem
a ver com maus tratos que partem do aluno para com o professor como proferir palavras de baixo
calão, resistência às atividades propostas, ou comportamentos antissociais com desordens, grosserias
e desrespeito em que o professor também é exposto a situações de constrangimento. Bernard Charlot
(2002), ao tratar do tema, realiza-o de forma a estabelecer várias categorizações, sendo elas a violência,
a incivilidade, a transgressão, a agressão e a agressividade; afirma que incivilidade se refere a condutas
que se contrapõem a regras de boa convivência. As incivilidades são queixas usuais dos professores
em que apontam as grosserias como a mais comum delas. Neste bojo estão relacionadas as desordens,
ofensas de natureza verbal e a ausência de respeito com aqueles que deveriam ser respeitados pela
autoridade que emanam. Ratto (2007) argumenta que a disciplina e indisciplina são produtos sociais e
escolares e não devem ser consideradas boas ou más, por isso depende do contexto e da lógica em que
são inseridas. Mas, no mundo escolar, algum tipo de disciplina é necessário e bem vindo, bastando definir
qual. Para Ratto, a complexidade das situações disciplinares enfrentadas nas escolas é incalculável e

VIII COPED

Congresso Norte Mineiro
de Pesquisa em Educação

Formação de professores:
desafios e prospecções
Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes

permite abundante e variado leque de leituras e problematizações. Os conflitos nas relações sociais
e pedagógicas apresentam dificuldades, mas também possibilidades de aprendizado, questionamento
e mudança. Assim, “a questão norteadora seria pensar constantemente em que medida as práticas
disciplinares da escola estão viabilizando nossos cultivados compromissos em torno da formação crítica
e autônoma das novas gerações” (RATTO, 2007, p. 258).
Loiola (2012) vê que, no modelo tradicional disciplinar uma oportunidade de contenção de
comportamentos inadequados à aprendizagem. Para outros professores a indisciplina no espaço escolar
é uma excelente oportunidade para ser repensada a prática do professor e por de lado convicções que
se mostram ultrapassadas contrariando os defensores do modelo tradicional. Polêmicas a parte, cabe ao
professor, como mediador do conhecimento, utilizar o espaço privilegiado da escola para a construção
da cidadania baseada em princípios de igualdade, tolerância e convivência.
Neste contexto teórico, o estudo tem por objetivo discutir as concepções e práticas de professores ou
de alunos acerca da indisciplina e do modo como esta se manifesta no espaço da escola. A investigação
orientou-se pelo seguinte problema: Qual é o motivo da indisciplina no ambiente escolar? Como tem
sido trabalhada avaliada a indisciplina pelos professores e quais ações tem sido desenvolvidas, visando
sua superação?
O trabalho de pesquisa é de natureza qualitativa, sendo que, no processo de coleta de dados foi a
aplicação de 14 questionários para os professores entrevistados em uma escola privada, sendo as demais
públicas. Os sujeitos pesquisados são professores do ensino fundamental e básico, do primeiro período
(antigo maternal) ao quinto ano. Alguns desses entrevistados, além da graduação em Normal Superior
e Pedagogia, possuem pós-graduação em áreas como Educação Especial. Os professores variam entre
30 e 45 anos de idade. O lócus da pesquisa foram as duas escolas montes-clarenses, sendo uma da rede
pública e outra da rede privada de ensino.
2-Apresentação e análise dos dados
Visando compreender as concepções dos professores ou alunos sobre os comportamentos e
atitudes que consideram como atos indisciplinados na escola e na sala de aula, obtivemos respostas
que apontam para diferentes dimensões: desrespeito ao professor (7 professores/50%); agressão física
e briga (5 professores/38%); desobediência às regras (6 professores/40%); comportamento incivilizado
(5 professores/35%); conversa paralela (4 professores/27%); desrespeito ao colega (4 professores/25%);
tumulto e bagunça (2 professores/16%); desinteresse do aluno (1 professor/8%).
Para uma análise mais reflexiva, na presente pesquisa, consideramos as falas de professores da
rede particular e pública. A professora A, da rede particular de ensino, por exemplo, comenta que a
indisciplina é um grande obstáculo, mas que, com o diálogo junto aos pais, tem conseguido progresso
quanto a maior disciplina dos estudantes.
Apesar de alguns alunos serem indisciplinados, não é algo que comprometa o ensinamento dos
conteúdos repassados à turma. No caso dos indisciplinados, buscamos conversar e orientar no sentido de
alcançar as metas propostas. Mas, de modo geral, posso afirmar que a maioria dos alunos corresponde e
coopera com aquilo que é ensinado (Professora A, questionário aplicado em novembro de 2016).
Já a professora B, também da rede particular, ressalta que a indisciplina é um obstáculo para a
aprendizagem dos alunos. Porém, reforça que o diálogo com os familiares é a melhor forma de superar
o problema. “Outra dificuldade que temos frente ao nosso trabalho diz respeito aos alunos especiais. Na
minha sala, por exemplo, tenho um aluno autista que às vezes demonstra um comportamento agressivo
a ponto de morder os colegas ao se imaginar, como diz, um dinossauro ou outro animal. Contudo, para
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que ele coopere também e se desenvolva, procuramos adotar novos métodos diferenciados de trabalho
objetivando que ele aprenda assim como os demais”.
Além da indisciplina e dos alunos especiais, alguns alunos, segundo algumas das professoras
entrevistadas, também manifestam problemas psicológicos, como a bipolaridade. A professora C, também
da rede particular de ensino, comenta qual a atitude adota frente a esta situação. “Tenho um aluno,
diagnosticado com bipolaridade, e que tem dias que está comportado, mas noutros não tem interesse em
participar das atividades. Além disso, ele ainda incomoda os colegas com brincadeiras inapropriadas que,
às vezes, até chega a causar ferimentos”(Professora C, questionário aplicado em novembro de 2016).
A professora D, da rede pública de ensino, diz que a indisciplina é originada por uma má educação
proveniente da própria família.
Essa criança já chega aqui indisposta a estudar, sem possuir um autocontrole do seu comportamento
e desrespeita o professor e os colegas. Para superar o problema, costumamos convidar os responsáveis
a escola para conversarem conosco sobre a situação e, se necessário for, intervimos através de
encaminhamento para médico ou psicológico. Tais procedimentos têm nos ajudado a fazer frente a esses
obstáculos e muitos alunos têm melhorado não só na disciplina, mas em todos os sentidos (Professora D,
questionário aplicado em novembro de 2016).
Já a professora E, também da rede pública de ensino, relata que, neste estabelecimento de ensino,
apesar de estarem matriculados alunos indisciplinados, a maior parte dos alunos respeita o professor e
participa das atividades propostas. “Quanto ocorre algum caso de aluno desrespeitar as normas da escola
e a autoridade do professor, a saída é encaminhar tais alunos para a direção e, se não for resolvido dessa
forma, os responsáveis são convidados a comparecer a escola para uma conversa sobre como resolver o
problema” (Professora E, questionário aplicado em novembro de 2016).
Para muitos dos professores ouvidos essa indisciplina tem a ver com comportamentos que levem
a uma perturbação do ambiente, fazendo com que os demais desviem a atenção para o que está sendo
ensinado. Outro aspecto que relacionam com esse problema é que o aluno indisciplinado não respeita a
autoridade do professor, bem como as regras aceitáveis e fundamentais para o convívio escolar e agindo
assim, além de comprometer a ordem em sala de aula, também podem fazer com que os demais ajam
da mesma forma dificultando o ensino dos conteúdos. Já a incivilidade foi expressa pelos entrevistados
como xingamentos proferidos aos professores e que também são combatidos através do diálogo com
os responsáveis, que são convidados a comparecerem a escola para discutirem a situação dos filhos
indisciplinados, incivilizados ou especiais.
Diante dos relatos foi verificado ainda que os professores, tanto da rede pública, quanto da rede
privada, têm a mesma forma de pensar e de enfrentar a indisciplina ou incivilidade dos alunos. Concordam
que o problema sempre existirá, mas que se pode enfrentá-lo através de participação mais efetiva dos
pais no cotidiano escolar e familiar dos filhos, somado ao suporte oferecido pelos educandários no que
diz respeito ao encaminhamento médico ou apoio psicológico. Essa parceria com a família, conforme os
entrevistados apontam de modo unânime, também é vista como fundamental para que os alunos, sendo
indisciplinados, incivilizados ou especiais, tenham condições de superar as adversidades e alcançarem
os resultados propostosatravésdo ensino aprendizagem.
3 - Considerações finais
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Os professores como um todo apontaram que a indisciplina tem a ver com a falta de parceria dos pais
com a escola no sentido de que as crianças já deveriam vir “educadas” de casa, afim de obedecerem
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as regras, não somente no ambiente familiar, mas no escolar também. Os entrevistados defenderam
ainda um maior diálogo que atinja toda a comunidade escolar com o objetivo de diminuir os índices de
indisciplina. Além disso, também foi apontada a necessidade de auxílio psicológico voltado não apenas
aos alunos que necessitem, mas também aos trabalhadores da educação. Observa-se que, apesar de
muitos professores referirem-se cotidianamente as situações de indisciplina, esta não é uma constante. De
qualquer forma, o que se faz necessário e possível neste momento é fazer com que professores revejam
a sua prática e perceba o quanto ela pode interferir de modo positivo nestas situações disciplinares.
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