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Relações entre indisciplina e inabilidade social com professores e alunos do Ensino 

Fundamental. 

 

1. RESUMO 

Com as novas tendências pedagógicas implantadas, eliminou-se o caráter de ensino autoritarista 

dotado de normas e regras rígidas. Entretanto, atualmente as escolas públicas vivenciam 

diariamente a indisciplina no âmbito escolar, sendo considerada uma das principais causas de 

prejuízo no processo de ensino-aprendizagem e também evasão. A presente pesquisa teve como 

objetivo verificar se o que os professores afirmam serem comportamentos indisciplinares e que 

prejudicam o processo de ensino e aprendizagem, realmente condizem com os comportamentos 

de inabilidade social, como resultado obteve-se que os professores da amostra sabem indicar as 

habilidades sociais importantes para que se haja relações socialmente habilidosas que 

culminem e auxiliem no processo de ensino e aprendizagem. Esta amostra teve como foco os 

professores de uma sala do Quarto Ano do Ensino Fundamental I, bem como a identificação de 

crianças que apresentam comportamentos inadequados no contexto escolar, caracterizando um 

estudo de caso numa escola da rede pública do município do Interior de São Paulo. É de suma 

ressaltar que neste trabalho os dados coletados foram extensos, cabendo delimitar e subdividir a 

apresentação dos mesmos no discorrer da apresentação dos mesmos. Inicialmente, após a 

identificação dos alunos pelo professor, foi utilizada a Escala de Avaliação do Comportamento 

Infantil para o Professor – Coleção EACI-P, permitindo supor que os mesmos não apresentam 

reações habilidosas no contexto escolar. Após a qualificação desses alunos com relação ao 

desempenho escolar e a socialização positiva ou negativa, foi aplicada o SMHSC - Sistema 

multimídia de habilidades sociais de crianças, para se diagnosticar em cada subescala os tipos 

de défices, para estabelecer comparação entre a inabilidade social e os prejuízos de ensino e 

aprendizagem e para verificar este baixo desempenho utilizou-se o Teste de Desempenho 

Escolar (TDE), em que se comprovou, todavia, que todos os alunos indicados apresentam 

rendimento inferior com a média nacional. 

 

Palavras-chave - Indisciplina. Professores. Relações sociais. Contexto escolar. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A realização deste estudo considera a crescente necessidade do professor em identificar 

estratégias para alunos indisciplinados.  Aferindo se que os professores indicam como 

indisciplina condiz com a teoria, ou se comportamentos indicados relacionam-se com os 

comportamentos de inabilidade social. 

A indisciplina pode ser um aspecto mal avaliado pelo professor, desta forma, ainda não 

existe na educação unanimidade quanto ao significado de indisciplina/disciplina. [...] o 

assunto ainda carece de atenção, visto que confusões quanto ao seu sentido e aplicação têm 

causado muitas dúvidas. (OLIVEIRA, 2005, p 14). A dificuldade enfrentada pelos 

profissionais da educação mediante a indisciplina em sala de aula, faz com que estudos como 

estes auxiliem, pois  atualmente salienta-se “que a habilidade de interagir adequadamente com 

os pares e com os adultos significativos é um aspecto importante no desenvolvimento 
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infantil.” (CABALLO, 1987; DEL PRETTE & DEL PRETTE, 1999; HARRALSON & 

LAWLER, 1992 APUD MARINHO e CABALLO, 2002).  

Podendo-se atribuir influência “ocorrência de comportamentos que dificultem ou alterem a 

qualidade das interações de crianças”. Isto é, indicar se os alunos tidos pelos professores 

como indisciplinados, na existência efetiva estão ligados com a falta de repertório dos 

mesmos com relação às habilidades sociais, que culminam em prejuízos no processo de 

ensino e aprendizagem. Pois “além de ser um problema em si mesmo, pode ocasionar 

problemas adicionais, já que altera o curso de desenvolvimento de outros comportamentos”. 

(MARINHO and CABALLO, 2002). 

 

2.1 Indisciplina escolar 

A indisciplina escolar não é um problema novo na escola, Oliveira (2005) ressalta que 

Nérice, já em 1969, havia levantado a questão sobre a “falência da disciplina”. Para 

compreender a indisciplina leva-se ao resgate do conceito de disciplina: Oliveira (2005, p. 31) 

sendo: [...] conduta organizada, metódica, coerente que permite realizar determinadas 

intenções, ou seja, a disciplina é vista como um aspecto do comportamento humano que se 

apresenta não no “estático”, mas sim na sua maneira de agir e participar.  

Considerando que para se ter um comportamento disciplinado é necessário regras de 

conduta social. Então há necessidade do professor compreender os fatores que levam o aluno 

apresentar condutas “desviantes” (comportamento inadequado), quando as regras são 

infligidas e gera-se a indisciplina no contexto escolar. (OLIVEIRA, 2005) 

A incidência da indisciplina nas últimas décadas aumentou, devido às transformações 

educacionais. A democratização da escola ocorreu sem que houvesse previamente uma 

estrutura básica que garantisse infraestrutura e a acomodação necessária para todos os alunos 

(OLIVEIRA, 2005). 

Na atualidade a instituição escolar apresenta dificuldades mediante a indisciplina, Aquino 

(1998) salienta que a escola não deve ser relacionada a “experiências de opressão, de 

violência, de conflitos”. Nesta realidade a quebra de ordem pode acarretar dificuldades no 

processo de aprendizagem. De acordo com Stelko-Pereira;  Williams (2010) há um debate 

considerando se “transgressão, incivilidades, indisciplina, e provocação fariam parte da 

definição de violência escolar”. 

Deste modo a indisciplina é relacionada com a violência escolar, e a equipe escolar 

necessita compreender o que permeia tal fenômeno para intervir. Faz-se necessário ajudar o 

aluno em um processo de mediação a desenvolver-se socioemocionalmente, em que o mesmo 
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necessita adquirir “um repertório elaborado de habilidades sociais”, para ter “saúde 

psicológica, da aprendizagem acadêmica, do exercício da cidadania e do sucesso pessoal e 

profissional”. (DEL PRETTE,  DEL PRETTE, 2002) 

  

2.2 Competência Social e Habilidades Sociais 

A competência Social e Habilidades Sociais se caracterizam de suma, “porque os seres 

humanos passam a maior parte de seu tempo engajados em alguma forma de comunicação 

interpessoal” (CABALLO 1997 apud BOLSONI-SILVA and MARTURANO, 2002) 

 Marinho e  Caballo (2002) indicam que “o conceito de competência social tem 

ocasionalmente sido utilizado como equivalente ao de habilidades sociais”. Silvares (1999) 

define competência social como um termo sumário que reflete julgamento social sobre a 

qualidade geral da performance individual em uma determinada situação e habilidades sociais 

como “um conjunto de comportamentos emitidos por um indivíduo em um contexto 

interpessoal”.  Assim, indivíduos com maior grau de habilidades sociais tendem a ser 

considerados socialmente mais competentes. (CABALLO, 1997, p. 6, 142 e143) 

 As habilidades sociais “referem-se a um elaborado repertório de comportamentos sociais 

necessários para construção de relações interpessoais saudáveis e produtivas”. O qual torna-se 

mais completo e complexo com as experiências. (DEL PRETTE e DEL PRETTE, 2005)   

 

2.3  Relações do Repertório Social com as dificuldades de Aprendizagem 

Uma trajetória saudável correlacionada as “características interpessoais positivas”, 

mediante Del Prette e Del Prette, (2005) a falta destas características é considerada um fator 

de risco para as dificuldades de aprendizagem.  

As dificuldades interpessoais seriam componentes significativos da maior parte dos 

quadros de psicopatologia infantil e estariam associadas com o baixo rendimento acadêmico. 

(DEL PRETTE e DEL PRETTE, 2005).  

Pesquisas nesta área (Del Prette & Del Prette, 2003; Gresham, 2002; O'Shaughnessy, Lane, 

Gresham, & Beebe-Frankenberger, 2002; Romero, 1995) têm mostrado que as crianças com 

distúrbios ou dificuldades de aprendizagem apresentam características interpessoais que 

incluem, entre outros aspectos, tendência a serem mais agressivas, a apresentarem interações 

mais negativas com companheiros, a terem mais problemas de personalidade, menos 

comportamentos orientados para tarefa e a apresentarem um repertório menos elaborado de 

comportamentos interpessoais apropriados e desejáveis socialmente. (p. 55) 
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3. OBJETIVOS 

Verificar se o que os professores afirmam serem comportamentos indisciplinares e que 

prejudicam o processo de ensino e aprendizagem, realmente condizem com os 

comportamentos de inabilidade social. 

 

4. METODOLOGIA 

Participantes e local 

A pesquisa se caracterizou como um estudo de caso, realizada com os alunos indicados de 

uma sala de quarto ano do Ensino Fundamental I, e com todos os professores que ministram 

aulas para esta turma, em uma Escola da Rede Pública Municipal de Bauru.  

 

Instrumentos 

A pesquisa foi realizada por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado para os 

professores em que se aplicou um questionário sobre indisciplina e habilidades sociais. Bem 

como, a indicação pelos professores dos alunos indisciplinados e inábeis socialmente. 

Avaliação dos alunos indicados como indisciplinados e inabilidosos socialmente, se deram 

através da aplicação da Escala de Avaliação do Comportamento Infantil para o Professor – 

Coleção EACI-P, tendo como foco os comportamentos de indisciplina. E a Aplicação 

SMHSC - Sistema multimídia de habilidades sociais de crianças para avaliação de habilidades 

sociais. Bem como, a aplicação do Teste de Desempenho escolar – TDE que teve por intenção 

identificar se os alunos indicados de uma maneira abrangente, em quais áreas da 

aprendizagem escolar estão preservadas ou prejudicadas no examinando. 

Este método permite apurar o que os professores indicam a respeito da temática abordada 

em relação aos objetivos da pesquisa, assimilando os resultados dos testes comprobatórios da 

verificação se o que os professores afirmaram serem comportamentos indisciplinares e que 

prejudicam o processo de ensino e aprendizagem, realmente condizem com os 

comportamentos de inabilidade social. 

 

5. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.  

Os dados coletados por meio dos questionários e testes. Com relação aos questionários são 

indicadas às porcentagens constatadas sobre o conhecimento teórico dos professores e 

situações da indisciplina, e disciplina na sala de aula. E, com relação aos testes os dados 
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foram organizados em categorias e subcategorias: Alunos Indicados, Concernente ao 

professor - sendo subcategorias desta Indisciplina; Habilidades Sociais; e Intervenção 

procedimental, e as outras categorias Avaliação de cinco dimensões, Avaliação das 

Habilidades Sociais e Aferição do Desempenho Acadêmico. 

Na categoria Alunos Indicados compreende-se que o diretor da instituição indicou 

com relação à turma investigada, que nenhum dos alunos investigados possui diagnóstico. Na 

indicação professor responsável pela sala P1 tendo uma maior convivência com os mesmos, 

apresenta mais alunos indisciplinados S1, S2, S3 e S4; sendo que P2 designou S2 e S3; e P3 

indicou S1 e S2. 

Na categoria Concernente ao professor há a subcategoria sobre a Indisciplina em 

que o resultado apresentado pelos professores acerca dos comportamentos indisciplinados que 

presenciam em sala não é unanime, e caracterizam-se em “Brincadeiras e risadinhas o tempo 

todo, atrapalhar os trabalhos dos colegas com conversas” (sic) e “Não participar, recusando 

em fazer a atividade, ou interromper a aula por motivos diferentes de conteúdo que está 

sendo abordado em sala” (sic) ambos são indicados com 75%. A frequência de tais 

comportamentos indisciplinados é indicada como “Diariamente” 50% ou “Em quase todas as 

aulas” 50% (SIC) 

Resultado, que caracteriza semelhança com um estudo de caso dos autores Bray e 

Leonardo (2011), em que os professores não relacionam estes comportamentos indicados 

como indisciplinados, mas “a outros possíveis fenômenos que provocam essa forma de agir”. 

A outra subcategoria é sobre as Habilidades Sociais que os professores indicam os fatores 

que devem ser assistidos no trabalho com os alunos que apresentam comportamentos 

inadequados para o contexto escolar, sendo os Fatores cognitivos ou afetivos 75%, 

unanimemente quanto a Ansiedade excessiva e Déficit de desempenho. Os autores Del Prette e 

Del Prette (2005) indicam que “a falha da criança em apresentar habilidades” (habilidades 

sociais) “consideradas importantes para lidar com as demandas de interação social” 

(disciplina, regras e normas sociais), “colocadas pelo seu ambiente” (escola), “revela déficits 

interpessoais que podem afetar o seu desenvolvimento imediato e posterior”. (p. 18) 

Os professores indicam como habilidades sociais que se relacionam com o trabalho com os 

alunos que apresentam comportamentos inadequados para o contexto escolar, os fatores 

Aprender padrões de desempenho, Autocontrole e expressividade emocional, e Repertório 

social com cerca de 75%,havendo um resultado uniforme entre os docentes acerca da 

Assimilação de normas e Valores e expectativas de seu ambiente.  
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Na subcategoria Intervenção Procedimental os professores indicam o agir sobre os 

comportamentos indisciplinados que presenciam em sala, as Advertências verbais: “Informar 

que perderão as aulas de artes e de educação física, ou recreio”, “Informar que chamará a 

diretora e os pais” e Ações de “Mudar o aluno de lugar”, ambas com 50%, e com totalidade 

o “Dialogar com o aluno procurando descobrir o motivo do comportamento inadequado ou 

Advertir primeiramente conversando”. (sic) Nesta subcategoria verifica-se que os professores 

investigados utilizam-se de técnicas de integração e contenção dos comportamentos em sala. 

(ECCHELI, 2008)  

Na categoria Avaliação de cinco dimensões com a escala de Avaliação do 

Comportamento Infantil para o Professor – EACI-P, que fornece uma estimativa do 

funcionamento da criança na escola em relação às cinco dimensões diferentes de 

comportamento. Com o resultado unânime que todos os alunos apresentem um escore alto no 

Funcionamento Independente/Socialização Positiva, estando na normalidade, uma vez que o 

escore bruto total é revertido, quanto maior, menor o grau de anormalidade. Porém, todos os 

alunos nas dimensões Hiperatividade - Problema de conduta, Neuroticismo – Ansiedade e 

Socialização Negativa se mostram exageradas no comportamento em sala de aula. E, na 

dimensão de Inatenção o S3 é o único a não apresentar o comportamento exagerado na sala de 

aula.  

Considerando a avaliação dos professores, é possível estabelecer um comparativo em que 

se é indicado que “os alunos com dificuldades de aprendizagem são referidos como inquietos, 

briguentos, inibidos e sem iniciativa” (MOLINA e  DEL PRETTE, 2006, p. 55). 

Nos resultados obtidos pela cetegoria Avaliação das Habilidades Sociais com o Sistema 

multimídia de habilidades sociais – SMHS de crianças para avaliação de habilidades sociais – 

SMHSC destacam-se reações que se configuram como “comportamentos apresentados pela 

pessoa para lidar com as demandas interativas do seu ambiente”.  Todos os dados indicados 

abaixo estão embasados nos estudos de Del Prette e Del Prette (2005, p.21 e 28) 

Podendo ser classificadas em Não-habilidosas passivas (NHP) – “que comprometem sua 

competência social por expressarem predominantemente na forma encoberta”. Habilidosas 

(H) – “que contribuem para a competência social por sua coerência entre comportamentos 

abertos e encobertos, adequação às demandas e consequências obtidas”. E, Não-habilidosas 

ativas (NHA) “que comprometem sua competência social por expressarem 

predominantemente na forma aberta de agressividade física ou verbal”.  
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Com relação à subescala Empatia e civilidade que compreende as “habilidades de 

expressão de sentimentos positivos de solidariedade e companheirismo ou de polidez social”. 

E, exemplificando essas habilidades se há os comportamentos de  “fazer e agradecer elogio, 

oferecer ajuda e pedir desculpas”. Apresentado o indicador Frequência se há para reações H 

que todos os alunos estão abaixo da média, podendo se concluir que todos não apresentam 

com acentuação as reações habilidosas, e para NHP 75% estão abaixo da média, e 25% acima 

da média mostrando que a maioria não indica apresentar reações “que comprometem sua 

competência social por expressarem predominantemente na forma encoberta”. Por fim, para 

NHA 75% estão na média e 25% estão acima da média, podendo dar indícios que a minoria 

apresenta comportamentos que comprometem sua competência social ao apresentar-se com 

predominância “na forma aberta de agressividade física ou verbal”. No indicador Adequação 

em reações H 100% está na média, ou seja, demonstram equiparar-se com a amostra do teste. 

E, em NHP 50% estão na média, não apresentando indícios preocupantes, e 50% enquadram-

se acima da média, demonstrando que metade apresentam comportamentos acentuados que 

comprometem sua competência social. Ao final em NHA 100% encontram-se na média 

esperada. Com relação ao indicador Dificuldade nas reações H 75% encontram-se acima da 

média e 25% na média.  

Na subescala Assertividade de enfrentamento compreendem as “habilidades de afirmação 

e defesa de direitos de autoestima com risco potencial de reação indesejável por parte do 

interlocutor”, Indicando como exemplo, o “solicitar mudança de comportamento do outro, 

defender-se de acusações injustas e resistir à pressão do grupo”.  

No indicador frequência se há H - 50% estão na média, e 50% encontra-se abaixo do 

esperado, podendo aferir que metade neste quesito não apresentam comportamentos 

predominantes que contribuem para a competência social, em NHP 100% corresponde ao 

esperado, e NHA 100% estão acima do esperado elucidando que todos apresentam 

comportamentos acentuados que comprometem sua competência social. No indicador 

Adequação resultam-se que com relação às reações H – 100% estão na média, em NHP – 

100% também estão na média, e NHA – 50% estão na média, e 50% encontram-se acima da 

média indicando apresentar com predominância comportamentos que comprometem suas 

competências sociais. No indicador Dificuldade apresenta-se que na reação H – 100% estão 

na média. 

Ao verificar os resultados da subescala Autocontrole que compreende as “habilidades que 

envolvem controle emocional diante de frustração ou de reação negativa ou indesejável de 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

8 

 

colegas”, indicadas como exemplo, o “recusar pedido de colega, demonstrar espírito esportivo 

e aceitar brincadeiras”.  Em que no indicador Frequência resulta-se em H que somente 25% 

estão na média e 75% estão abaixo do esperado, podendo presumir que os mesmos não 

apresentam comportamentos com predominância que contribuem para a competência social. 

Em NHP – 75% enquadram-se na média, e 25% abaixo da mesma, salientado que minoria 

apresenta acentuadamente comportamentos que não comprometam sua competência social. 

Ao fim, deste indicador em NHA – 75% na média, e 25 % acima do esperado, indicando que 

a maioria não apresentam comportamentos predominantes que comprometam sua 

competência social. Já no indicador Adequação somente 25% estão acima da média, sendo 

que 50% estão na média e 25% abaixo da mesma, indicando que somente 75% não 

apresentam preocupações quanto à falta de predominância de coerência entre os 

comportamento abertos e encobertos. Em NHP - 75% estão acima e 25% na média, indicando 

alto índice de que predomina comportamentos que prejudicam na sua competência social. E, 

em NHA - 75% abaixo da média e 25% na média, indicando que 100% neste quesito não 

apresentam preocupações. No indicador Dificuldade de H – 100% estão na média. 

Por fim, na subescala Participação em que se compete as “habilidades de envolver-se e 

comprometer-se com o contexto social mesmo quando as demandas do ambiente não lhes são 

especificamente dirigidas”, ou seja como exemplo, o “responder à pergunta da professora, 

mediar conflitos entre colegas e juntar-se a um grupo em brincadeiras”. 

No indicador Frequência com relação a H 75% na média e 25% abaixo da mesma, 

salientando que a minoria não apresenta com predominância comportamentos que promovam 

competência social. Já em NHP - 75% estão na média e 25% estão abaixo da mesma, não 

indicando um fator preocupante. E, em NHA – 75% na média e 25% abaixo da média, 

também não dando indícios a um fator de inquietude. No indicador Adequação em H – 50% 

estão acima e 50% encontram-se abaixo da média, portanto indica-se que metade dos alunos 

não apresentam com acentuação comportamentos que coloquem em evidência a competência 

social dos mesmos. Em NHP – 25 % condizente com a média e 75% acima da mesma, 

podendo elucidar que a maioria apresenta com predominância comportamentos que causam 

prejuízos a suas respectivas competências sociais. E, em NHA –75% na média e 25% acima 

da média, indicando que a minoria apresenta com predominância comportamentos que 

causam prejuízos a suas respectivas competências sociais. Por fim, no indicador Dificuldade 

em H - 75% estão na média 25% acima da mesma, também não apresentando indícios 

alarmantes quanto a este quesito. 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

9 

 

S1 apresenta uma auto-avaliação de seu próprio desempenho social mais positiva que a da 

professora com relação à frequência, mas relata alta dificuldade para apresentar reações 

socialmente habilidosas. A reação com mais predominância NH Passiva, contrária avaliação 

do professor que indica a NH Ativa. 

S2 apresenta uma auto-avaliação de seu próprio desempenho social mais positiva que a da 

professora com relação à frequência, e não relata dificuldade para apresentar reações 

socialmente habilidosas. A reação com mais predominância NH Passiva, contrária avaliação 

do professor que indica a NH Ativa. 

S3 apresenta uma auto-avaliação de seu próprio desempenho social mais positiva que a da 

professora com relação à frequência, mas relata alta dificuldade para apresentar reações 

socialmente habilidosas. A reação com mais predominância NH Passiva, contrária avaliação 

do professor que indica a NH Ativa. 

S4 apresenta uma auto-avaliação de seu próprio desempenho social mais positiva que a da 

professora com relação à frequência, mas relata alta dificuldade para apresentar reações 

socialmente habilidosas. A reação com mais predominância NH Passiva, semelhante à 

avaliação do professor. 

Considera-se que Reações não habilidosas passivas (NHP) se expressam com 

predominância a “forma encoberta de incômodo, mágoa, ressentimento, ansiedade e/ou por 

meio de esquiva ou fuga das demandas interpessoais em vez do enfrentamento”. Nas reações 

habilidosas (H) se há a adequação do comportamento às “demandas e consequências obtidas”. 

E em Reações não habilidosas ativas (NHA) se há predominância “na forma aberta de 

agressividade física ou verbal, negativismo, ironia, autoritarismo e coerção”. 

Através destes resultados é possível identificar “a importância de estudar a competência 

social no contexto acadêmico”, quando se considera “que o processo de ensino e 

aprendizagem inclui situações de interação professor-aluno e aluno-aluno”.  (SAPIENZA; 

AZNAR-FARIAS; 2009) Porém indo além da competência social para as habilidades sociais 

que “promovem resolução de problemas, habilidades de comunicação, além de expressão de 

sentimentos negativos e defesa dos próprios direitos”. (BOLSONI-SILVA and 

MARTURANO, 2002) 

A categoria Aferição do Desempenho Acadêmico acadêmico, a qual se obteve através da 

aplicação do Teste de Desempenho escolar – TDE indicou que o desempenho dos alunos na 

média geral: Escrita 15; Aritmética 11,3; Leitura 54,3; e Total (EBT) 80,7 sendo resultados 

baixos da média da amostra. Porém, o S2 tem um resultado médio para leitura, não sendo o 
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mesmo suficiente para alterar a média do EBT, continuando enquadrado no baixo rendimento 

acadêmico. 

Ao considerar-se a literatura há uma “co-ocorrência entre comportamentos problemáticos e 

dificuldades de aprendizagem”. Entretanto, é de suma importância salientar que “existe uma 

controvérsia quanto à origem e direção causal da relação entre essas duas variáveis”. Uma vez 

que uma “postula que a ocorrência de comportamentos problemáticos pode levar a criança a 

apresentar problemas de aprendizagem, devido a dificuldades na memória, na atenção e no 

humor”. Contrapondo a segunda, que “postula que as crianças apresentam, inicialmente, 

dificuldades de aprendizagem que contribuem para a ocorrência posterior de problemas de 

comportamento”. (BANDEIRA et al, 2006, p. 200) 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os professores da amostra indicaram não saberem diferenciar a indisciplina de inabilidade 

social, salientando que a indisciplina confere-se a comportamentos não condizentes com as 

regras sociais estabelecidas e assumidas pelo grupo, e a inabilidade social está relacionada 

com a falta de comportamentos habilidosos no repertório do indivíduo para se relacionar com 

o meio, isto é, falta-lhe um conjunto de comportamentos emitidos por ele em um contexto 

interpessoal. 

Assim sendo, os professores apresentam os comportamentos indisciplinados como uma 

queixa dominante, desconhecendo que a indisciplina é o reflexo da inabilidade social de seus 

alunos no contexto social.  

As crianças através dos dados obtidos apresentam um baixo repertório de habilidades 

sociais, ou seja, destacou-se que consideravelmente ao apresentarem déficits nas habilidades 

sociais, apresentam de forma predominante comportamentos inconsistentes frente ao esperado 

pelos professores.  

Outro fator considerável e que se condiz com pesquisas anteriores é que todas as crianças 

inábeis socialmente tem decorrência em dificuldades de aprendizagem, portanto tal resultado 

está superior aos comportamentos indisciplinados, em que o somatiza e o potencializa com 

falta de repertório de habilidades sociais das crianças investigadas. 

Essa questão tende a ser resolvida por um processo científico, que Indica que através de 

mais pesquisas com relação a esta temática, os quais abranjam mais fatores relacionados com 

a inabilidade social, nos diferentes contextos vivenciados pelas crianças.  
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