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1. RESUMO 

Dada à relevância do assunto, o presente projeto teve como objetivo 

compreender a questão da indisciplina nos meios educacionais a partir da 

perspectiva sócio histórica. 

2. INTRODUÇÃO 

A indisciplina é ainda um dos maiores problemas pedagógicos enfrentados 

pelos professores nos meios educacionais. Além do processo de ensino 

aprendizagem, este fenômeno tem afetado muitos docentes, que acabam pedindo 

afastamento por problemas de saúde, decorrentes do stress cotidiano. O 

agravamento desse problema nas escolas tem contribuído para o crescente 

desinteresse pela área pedagógica, reduzindo gradativamente o quantitativo de 

profissionais de educação disponíveis no mercado. 

Sabemos que a escola é um espaço representativo da sociedade, sendo de 

sua competência a educação formal, a contemporaneidade nos mostra muitos 

complexos problemáticos relacionados também à diferentes tipos de conflitos, e 

sendo a escola uma parte significativa desta sociedade, há de se reconhecer que os 

conflitos sociais co-existirão no espaço escolar.  

Nos meios educacionais, em especial na sala de aula, o fenômeno da 

indisciplina tem sido frequentemente alvo de discussões entre os educadores, cujo 

senso comum prevalece, tornando superficial o debate, analisando os efeitos e não 

as causas da indisciplina, comprometendo, sobremaneira, a busca pela solução ou 

amenização do problema. 

No processo de pesquisa e leitura da bibliografia utilizada para o 

desenvolvimento deste trabalho, não raras vezes o relato dos educadores 

entrevistados pelos autores da nossa referência bibliográfica ratifica a situação 

angustiante vivenciada por estes profissionais nas escolas. 

As principais justificativas para escolha do tema Indisciplina foram são: sua 

relevância social, considerando a necessidade de uma busca obstinada e incessante 

em solucionar ou amenizar este problema nos meios educacionais, tendo em vista 

seu impacto negativo na consolidação de uma revolução educacional, imprescindível 
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para países como o Brasil, e pela sua irrefutável importância na formação de 

profissionais ligados à área da educação. 

 

3. OBJETIVOS 

O presente projeto de pesquisa teve como objetivo compreender a questão da 

indisciplina nos meios educacionais sob a perspectiva sócio-histórica.  

 

4. METODOLOGIA 

Realizamos nossos estudos a partir de pesquisa teórica e bibliográfica. Teórica, 

pois se tratou da pesquisa que foi "dedicada a reconstruir teoria, conceitos, ideias, 

ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos 

teóricos" (Demo, 2000, p. 20).  

A bibliográfica implicou na continuidade da busca e dos estudos das análises e 

interpretações das teorias em questão nesse estudo. Foi estabelecido um plano de 

leitura, uma triagem do material, fichamentos e anotações para que tivéssemos uma 

boa fundamentação teórica. A pesquisa bibliográfica nos proporcionou suporte para 

alcançar nosso objetivo de forma organizada e sistemática. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A indisciplina se apresenta como um dos principais problemas encontrados no 

contexto escolar nos dias atuais e podemos afirmar que a escola exige a disciplina, 

por questões de regras existentes que tem que ser seguidas para que a ação 

pedagógica e a organização escolar aconteçam. Podemos nos questionar então: o 

não cumprimento destas regras é considerado indisciplina? Como o professor pode 

lidar com este comportamento indisciplinado do aluno? 

Antes mesmo de trabalharmos o conceito de indisciplina na visão de 

diferentes autores e modelos de educação, traremos a definição encontrada no 

Dicionário Aurélio (2011) das palavras disciplina e indisciplina, a saber: 

Disciplina – “1- regimento de ordem imposta ou livremente consentida; 2- 

Ordem que convém ao funcionamento regular de uma organização (militar, escolar, 

etc); 3- Relação de subordinação do aluno ao mestre ou ao instrutor; 4- Submissão a 

um regulamento; 5- Observância de preceitos ou normas; 6- Qualquer ramo do 

conhecimento (artístico, científico, histórico, etc.); 7- Ensino, instrução, educação; 8- 
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Conjunto de conhecimentos em cada dum estabelecimento de ensino; matéria de 

ensino.” 

Indisciplina - “procedimento, ato ou dito contrário à disciplina; desobediência; 

desordem; rebelião” 

A análise da indisciplina pode ser realizada em diferentes modelos de 

educação. Nas próximas linhas discorreremos sobre a indisciplina no modelo 

tradicional, na concepção bancária e na concepção problematizadora, além de um 

breve relato da indisciplina sob as óticas pessimista e construtivista, e, por fim 

estudá-la na perspectiva sócio histórica, sendo esta última a que defendemos neste 

trabalho.  

Antes de falarmos da concepção de indisciplina na educação bancária, 

julgamos que seja relevante definirmos o conceito de educação bancária, fortemente 

criticada pelo educador Paulo Freire.  

A concepção bancária tem a função de transmitir ao aluno, de forma 

mecanizada os conhecimentos construídos, por meio seu principal agente: o 

professor. Essa relação professor aluno se dá de forma vertical, sempre de cima 

para baixo, sendo que o professor é o único detentor do saber. Os termos 

“depositante” e “depositário” é que conferem esta denominação, “educação 

bancária”. 

 A disciplina, neste modelo, é essencial para o sucesso da aprendizagem dos 

educandos. Imposta pelo professor, a disciplina tem caráter de aprisionamento e de 

controle dos alunos. A obediência e o silêncio são aspectos importantíssimos para 

garantir o processo de ensino aprendizagem, posto que impedem a ocorrência de 

interferências externas enquanto o professor transmite os conhecimentos. Os alunos 

sentam-se de forma organizada de frente para o professor, que assume neste 

momento o papel central do processo. 

Ainda analisando a indisciplina sob o prisma da educação bancária, podemos 

conceituá-la como atitudes contrárias e ameaçadoras às regras impostas pelos 

superiores da educação.  
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Na concepção problematizadora de indisciplina, vemos o modelo antagônico 

de educação estudado no parágrafo anterior. A concepção problematizadora é 

proposta por Paulo Freire, educador a quem se atribui a autoria de tal denominação. 

 Nesta concepção, educar é um ato de amor, respeito a todas as visões do 

mundo, esperança e troca de experiências entre os envolvidos. Por isso é que torna-

se fundamental a valorização do diálogo, sempre de forma horizontal, neste modelo. 

Como fica evidenciado no trecho transcrito abaixo.  

(...) pois é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao 

mundo a ser transformado e humanizado, não podendo reduzir-se a um ato de depositar idéias 

de um sujeito no outro, nem tampouco torna-se simples troca de idéias a serem consumidas 

pelos permutantes (...) (Freire, 1998) 

Neste contexto a participação do aluno é aceitável, desejável e necessária e o 

controle externo não é tão rígido. 

A disciplina, na concepção problematizadora, não tem a finalidade de silenciar 

o aluno, mas de ultrapassar os limites de espontaneísmo e do conhecimento do 

senso comum, colaborando, desta forma, com o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e da autodisciplina dos alunos. 

O papel do professor não é tido como central no processo de ensino 

aprendizagem, cabendo a ele atuar como coordenador do processo educativo, uma 

vez que se utiliza da autoridade democrática que lhe é conferida para criar um 

espaço pedagógico interessante, estimulante e desafiador, viabilizando a construção 

de um conhecimento científico significativo.  

Diante do exposto, a indisciplina escolar não é representada por 

manifestações ativas dos alunos, mas sim, pela passividade que encaram as regras 

que lhes são impostas.  

A ótica pessimista de indisciplina, segundo (Estrela, 1992), acaba sendo 

compreendido como uma força opressora que tolhe a capacidade de decisão ou a 

criatividade do aluno. Estes pensamentos talvez reflitam uma interpretação 

equivocada dos pressupostos difundidos pelo escolanovismo, movimento defendido 

por Dewey, Decroly e Montessori, entre outros, que ressaltavam a necessidade de 

uma nova visão sobre a prática pedagógica atrelada à ruptura dos engessados 

moldes do tradicionalismo. Nesse sentido a disciplina embora necessária, exige do 
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docente a atuação como mediador da aprendizagem, a quem compete promover a 

autonomia e responsabilidade dos educandos.  

A outra forma de analisarmos a indisciplina será um olhar construtivista sobre 

a ação da disciplina e crítica às interpretações pessimistas do disciplinamento.  

Parrat-Dyan, 2010, trata o tema indisciplina sobre um olhar construtivista, como 

demonstra o trecho descrito abaixo: 

A disciplina consiste num dispositivo e num conjunto de regras de conduta destinadas 

a garantir diferentes atividades num lugar de ensino. A disciplina não e um conceito 

negativo, ela permite, autoriza, facilita, possibilita. A disciplina permite entrar na cultura 

da responsabilidade e compreender que as nossas ações têm consequências. Quem 

olha a disciplina como algo negativo não entende o que é. Ser disciplinado não é 

obedecer às regras cegamente, e sim, colocar a si próprias regras de conduta em 

função de valores e objetivos que quer alcançar. 

A última forma apresentada neste trabalho será a indisciplina na perspectiva 

sócia histórica, sendo esta defendida neste trabalho.  

Iniciaremos o assunto da indisciplina na perspectiva sócia histórica utilizando 

a autora (Rego, 1995), que define o conceito de indisciplina, como “(...) toda criação 

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

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

diferentes culturas e numa mesma sociedade.”. Devemos salientar que Rego 

também possui uma visão pautada na perspectiva sócio histórica.  

Em seu estudo, Rego, 1995 afirma que a indisciplina, pode ser vista de 

formas extremas. Na primeira visão, considera-se que as regras são imprescindíveis 

para a ordem, ajustamento e controle sobre os alunos. Comportamentos como 

inquietações, questionamentos e conversas são tidos como atos indisciplinares.  

Já na segunda visão, considerando que qualquer tentativa de elaboração de 

regras, é vista como prática de autoritarismo, comportamentos como inquietações, 

questionamentos e conversas são tidos como “atos de coragem”. 

Porém, em uma perspectiva sócio-histórica, não concordamos com nenhuma 

dessas visões supramencionadas, pois acreditamos que a vida em sociedade 

pressupõe a criação e respeito às regras e preceitos que norteiam essas relações, 

permitindo-nos o diálogo e a socialização entre membros do grupo. A escola, por 

sua vez, não seria diferente, pois necessitamos de normas de convivência, até para 
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que a ação pedagógica aconteça. Esta perspectiva é ratificada por Taille na frase 

descrita abaixo:  

(...).crianças precisam sim aderir a regra (que  implicam valores e formas de conduta) e estas 

somente podem vir dos seus educadores, pais ou professores. Os limites implicados por esta 

regra não devem ser interpretados no sentido negativo: o que pode ser feito ou ultrapassado. 

Devem também ser entendidos no seu sentido positivo: o limite situa, dá consciência de posição 

ocupada dentro do espaço social – família, a escola e a sociedade como um todo. (TAILLE, 

1995,) 

Nesta visão, a disciplina, deixa de ter um caráter castrador da individualidade 

do aluno, e sim, passa ser condição necessária ao convívio social. 

Partindo deste princípio, podemos afirmar que o aluno que questiona, 

pergunta, se movimenta durante a aula não pode ser visto como um aluno 

indisciplinado, mas sim, aquele que não respeita a opinião e sentimentos alheios, 

que tem dificuldade de entender o ponto de vista do outro, dialogar e conviver com 

seus colegas e professores.  

Vasconcelos, 2009, afirma que a indisciplina é um assunto complexo, 

considerando as diversas variáveis que resultam neste tipo de comportamento. 

Explicando, a grosso modo, o comportamento não desejado pelo professor em sala 

de aula é apenas um reflexo  de todas as influências que os alunos recebem em seu 

dia a dia.  

Seguindo nossa discussão, Aquino, 2003, entende que, “(...) a indisciplina se 

trata de um fenômeno escolar que ultrapassa fronteiras socioculturais e também 

econômicas.” A indisciplina, para o autor não é apenas resultado da situação social 

e econômica em que o indivíduo está inserido. A carência afetiva, bem como a 

ausência de valores familiares, influencia o comportamento dos alunos. As 

aceitações às regras impostas na escola variam de acordo com o tipo de educação 

que a criança recebe em seu meio familiar.  

Rego, 1995, em seu estudo faz uma classificação de estilos de práticas 

paternalistas, cujo comportamento dos pais gera uma consequência no 

comportamento dos filhos. Seguem descritos abaixo os modelos de práticas 

paternalistas, a saber: 

O Primeiro se refere a Pais Autoritários que são pais pouco comunicativos e 

afetuosos, são bastante rígidos, controladores e restritivos. Como consequência, 
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seus filhos tendem a ter comportamentos de obediência, organização, timidez, 

pouca autonomia e baixa autoestima.  

No segundo são os Pais Permissivos, que têm enorme dificuldade de exercer 

controle sobre a criança. Como consequência, seus filhos possuem dificuldades em 

aceitar regras, tendendo a comportamento impulsivo e imaturo, além de dificuldades 

em assumir responsabilidades na vida.  

No ultimo modelo de práticas paternalistas, são os Pais Democráticos, que 

conseguem o equilíbrio entre a necessidade de controlar e dirigir as ações infantis 

com a necessidade da criança. Apesar de demonstrar flexibilidade e esforçar-se 

para entender o ponto de vista de seus filhos, consegue estabelecer limites claros, 

sempre explicando o “porque” para a criança. Como consequências as crianças 

manifestam maior autocontrole, capacidade de iniciativa, autonomia, facilidade nos 

relacionamentos e conseguem demonstrar seus valores morais difundidos em sua 

família.  

Voltando ao assunto indisciplina nos meios educacionais, contata-se que o 

conceito de indisciplina mais difundido, são os de comportamento inadequado, de 

manifestações de rebeldia, intransigência, desacato ou ainda falta de educação e 

respeito às regras dos professores, feitos por um indivíduo ou grupo.  

Para elucidar o parágrafo anterior, cabe mencionar uma questão sobre 

indisciplina levantada por uma leitora de uma revista sobre educação edição de 

Junho/2013, a qual seria respondida por uma psicóloga educacional, onde a 

resposta também foi nosso objeto de análise. A pergunta que a professora 

encaminhou a redação foi a seguinte: “O que fazer quando há líderes na sala que 

tumultuam as aulas?” 

A psicóloga respondeu que “Esses alunos costumam ser vistos como 

inoportunos e tratados com censura ou indiferença. Como isso, sentem que os 

saberes que têm não são valorizados. Faça o contrário: demonstre real interesse 

pelo que dizem, mesmo que, aparentemente, não tenha relação com o tema 

estudado. Aproveite as contribuições que estão trazendo visando incorporar as 

observações de cada um ao trabalho. Procure criar vínculos com os estudantes para 

que também considerem a sua opinião. Busque surpreende-los utilizando uma 

abordagem diferente daquela a que estão habituados – com uma resposta bem 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

8 
 

humorada, por exemplo. Outro aspecto importante a ser considerado é o limite. De 

maneira firme, com tranquilidade e sem atacar a dignidade de ninguém, valide as 

regras e os combinados elaborados pelo grupo sempre que necessário, evitando 

que os estudantes ajam a ponto de se tornarem inconvenientes. Aproveite ainda a 

liderança no sentido positivo, envolvendo-os em grêmios, rádios escolares, etc.”  

Podemos analisar que a resposta, é apenas voltada para sanar dúvidas de 

professores, em momento algum no texto a psicóloga trata dos fatores que podem 

influenciar ou constituir o comportamento dos alunos em questão, e apresenta uma 

“receita pronta” que podemos aplicar em qualquer situação semelhante. No entanto, 

podemos afirmar que esses alunos são indivíduos que possuem comportamentos, 

que são influenciados por diversos fatores. Desse modo, não podemos resumir o 

problema da indisciplina em uma simples receita, ou seja, faça isso ou aquilo e terá 

garantia de êxito na solução de determinado problema, é importante considerar os 

aspectos sociais e culturais advindos desses alunos. 

Considerando a gravidade do tema sobre indisciplina e em decorrente do seu 

impacto negativo no processo de ensino aprendizagem, frequentemente surgem 

teorias que buscam explicar a indisciplina e dentre elas podemos destacar algumas 

frases ditas por professores sobre a busca incessante dos culpados para a 

indisciplina, como por exemplo, quando se trata da mudança do modelo familiar 

alguns professores argumentam: “a maior partes dos meus alunos são de lares 

desestruturados, são filhos de pais separados, por isso são tão agressivos” ou ainda 

por pais não terem tempo para acompanhar a vida escolar dos filhos os professores 

logo concluem, “o problema da indisciplina está associado à desvalorização da 

escola por parte dos pais: eles nunca aparecem nas reuniões na escola, muito 

menos acompanham as lições e nem assinam as advertências!”  

Alguns profissionais da educação também atribuem o fenômeno da 

indisciplina como um reflexo de uma sociedade injusta e violenta, que é fomentado 

pelos meios de comunicação, em especial pelas emissoras de TV. Consideram que 

as crianças e adolescentes são uma “tabula rasa” que recebem todas as 

informações e acabam se modelando a elas. Outros buscam as respostas de 

comportamentos inadequados na concepção inatista, levando em consideração as 

características individuais ou ainda comportamentos inerentes à faixa etária 

analisada. 
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 Quando nos referimos a fator genético, estamos afirmando que o indivíduo 

nasceu assim e não temos nada a fazer para uma mudança, ou então quando é um 

comportamento de determinada faixa etária é natural e deve ser aceito. Essas duas 

visões partem de uma concepção inatista, que o indivíduo nasce com características 

comportamentais e genéticas, não havendo nada que possamos fazer para mudar 

este comportamento. 

Na perspectiva sócio-histórica podemos afirmar que o indivíduo se constitui 

por todas suas relações com o meio sejam as pessoas que os cercam, tanto os 

familiares, amigos, e até mesmo da mídia. Logo, concluímos que a indisciplina é 

determinada por um conjunto de fatores sociais, mediados a partir das experiências 

do sujeito. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando apresentamos a indisciplina nas concepções bancária e 

problematizadora, bem como sob a ótica pessimista e construtivista, e ainda a 

indisciplina na perspectiva sócio histórica, tivemos a intenção de buscar nas 

bibliografias pertinentes as diversas correntes que tentam explicar o fenômeno da 

indisciplina no meio escolar. Chegamos à conclusão que a indisciplina sob a 

perspectiva sócio histórica vem ao encontro daquilo que acreditamos, ao admitir que 

o comportamento do indivíduo é o resultado da soma de diversos fatores sócio 

históricos, ou seja, as múltiplas determinações.   

O estudo do presente tema possibilitou dimensionar a importância do papel a 

ser desempenhado pelo professor em sala de aula, principalmente no que se refere 

à necessidade de isenção de preconceitos relacionados às condições sócio 

econômicas de seus alunos, ou seja, o aluno menos abastado não é, 

necessariamente, o mais indisciplinado, sendo a recíproca verdadeira.  

Considerando o crescimento continuo do comportamento indisciplinado nas 

escolas, bem como, reconhecendo a indisciplina como obstáculo pedagógico a ser 

superado pelos modelos educacionais vigentes, compete a nós, profissionais da 

educação, imediata reflexão acerca do assunto.  
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