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1. RESUMO 

    

Esse trabalho busca contribuir com os docentes da rede regular de ensino de 
educação infantil para a compreensão da origem da indisciplina e se a mesma 
esta relacionada a conflitos familiares, para isso foram analisados artigos sobre 
a indisciplina em sala de aula, formações familiares atuais e relação escola-
família e se obteve como principal resultado a negação de que o estilo de 
família tenha relação com a indisciplina, pois independente da formação 
familiar o importante são os valores e os bons exemplos dados a essas 
crianças. A crise da educação passa pela indisciplina escolar, portanto o 
problema aqui abordado requer uma reflexão mais aprofundada, pois a 
comunidade escolar reconhece que a indisciplina é um mal que assola essa 
área, porém não sabe sobre sua real extensão e nem, a fundo, sua razão, 
devido a um grande número de indicadores, que passa pela estrutura familiar à 
prática docente. Logo, esta pesquisa procurou contribuir para o 
questionamento de alguns motivos que levam a indisciplina na sala de aula. 
Devido ao tema ser polêmico, há uma imensa dificuldade para se realizar essa 
pesquisa junto às escolas pois, principalmente a maioria dos gestores são 
avessos a deixarem transparecer os problemas indisciplinares em suas 
unidades de ensino, achando por bem assim esconderem o assunto. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

No presente artigo utilizou-se como tema a indisciplina na educação 

infantil e sua relação com as novas formações familiares. Este se fez 

importante devido à necessidade de contribuir junto aos docentes, com uma 

análise bibliográfica, de quais são os possíveis motivos da indisciplina em sala 

de aula e também para ajudar a sociedade a compreender melhor como os 

novos formatos familiares interferem na disciplina/indisciplina e no rendimento 

escolar dos alunos. 

Segundo Figueiredo, o termo indisciplina vem como o oposto da 

disciplina, e a disciplina como ordem, podendo assim, então dizer, que a 

indisciplina significa ausência de organização, e dessa forma vem a questão: 

quem é o responsável por fazer essa organização e a partir de que momento e 

situações é possível diagnosticar a presença ou a ausência da indisciplina? 

Há várias décadas, a indisciplina vem sendo um assunto muito debatido 

por pais e educadores, pois esse é um obstáculo que vem prejudicando o 

desenvolvimento das atividades na sala de aula e por consequência a 

aprendizagem. E para agravar essa situação tem se observado que a 

indisciplina tem chegado mais cedo nas escolas, alcançando-se assim o 



Ensino Infantil, desde as primeiras fases. 

Antigamente, toda a carga de culpa recaia sobre o professor, hoje 

acredita-se que o educador não seja o único culpado, o problema pode estar 

além da escola, na vida social do educando, pensando assim, a nova formação 

familiar tem contribuido para a indisciplina no Ensino Infantil. 

 
O adoecimento no grupo familiar da atualidade não pode ser 
considerado apenas como resultante dos processos de separação, 
com crianças que têm pais morando em diferentes casas. Ou que 
tenham mais de um representante no lado do exercício da função 
materna e paterna. Ou da falta de alguém na relação de parentesco 
para se colocar no papel social do pai ou da mãe (ao que podemos 
acrescentar que a patologia resultante das novas famílias não seja 
consequência direta dos filhos serem bebês de proveta ou que 
tenham dois pais ou duas mães). O adoecimento e a problemática 
familiar atuais referem-se à falta de lugar para a responsabilidade e 
para os limites (AMAZONAS, 2006 p. 189). 

 

Existe uma confusão a respeito da nova formação familiar que se tem 

atualmente, na qual não se há mais uma definição clara de quem são os 

verdadeiros responsáveis pela criança e que esta esteja contribuindo para o 

agravamento dessa situação, pois ou a criança acaba sendo recompensada de 

forma demasiada com bens materiais para suprir a falta do pai ou da mãe, ou 

acaba sendo abandonada por ambos, o que causa uma sequela irreversível de 

rejeição, criando-se assim, crianças indisciplinadas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

De acordo com os agravantes cada vez maiores de casos de 

indisciplinas escolares o objetivo geral do presente artigo é contribuir com os 

docentes da rede regular de ensino de educação infantil para a compreensão 

da origem da indisciplina em sala de aula relacionada a conflitos familiares.  

Foram esquematizados os seguintes objetivos específicos: 

 Investigar em artigos científicos, se a indisciplina é de origem social-

familiar. 

 Analisar as causas da indisciplina na Educação Infantil. 

 Entender até que ponto a nova formação familiar influência na 

indisciplina em sala de aula. 



 Compreender as contribuições da nova formação familiar na 

indisciplina em sala de aula. 

 Compreender os motivos que levam o educando a ser indisciplinado 

 

4. METODOLOGIA 

 

Utilizou-se como estratégia metodológica nesse artigo a pesquisa 

bibliográfica em livros, revistas, artigos retirados do periódico Pensando 

Famílias e artigos retirados dos sites de busca Google acadêmico e SciELO, 

sobre assuntos voltados a indisciplina no contexto escolar. Partiu-se da 

pesquisa principal, por meio das seguintes palavras-chave; indisciplina escolar, 

formação familiar e a relação família-escola. 

Segundo Severino (2016, p.131) pesquisa bibliográfica é aquela 

realizada através de registros disponível em documentos impressos como 

livros, artigos, teses etc. utilizando-se de dados já abordados e registrados por 

outros pesquisadores. 

Foram selecionados, inicialmente, 16 artigos com tema indisciplina na 

educação infantil e formação familiar, esse material foi utilizado para o 

levantamento do tema abordado, tendo como objetivo entender alguns dos 

motivos que levam a ela. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 As novas formações familiares.  

 

De acordo com Hintz (2001), a instituição familiar vem passando por 

diversas transformações devido às mudanças no seu contexto sociocultural e 

por ser uma instituição flexível têm se adaptado as mais diversas formas, em 

diferentes épocas e lugares. 

 
O próprio conceito de família e a configuração dela têm evoluído 
para retratar as relações que se estabelecem na sociedade atual. 
Não existe uma configuração familiar ideal, porque são inúmeras as 
combinações e formas de interação entre os indivíduos que 
constituem os diferentes tipos de famílias contemporâneas nuclear 
tradicional, recasadas, monoparentais, homossexuais, dentre outras 
combinações (DESSEN e POLONIA, 2007, p.23). 



Com isso observa-se diferentes tipos de estruturas familiares, sendo 

que um tipo que vem crescendo muito ao longo do tempo, é a formada por pais 

ou mães únicos, denominada famílias monoparentais, são derivadas de 

separações onde apenas um dos progenitores assume as responsabilidades 

pelos filhos ou quando um dos pais é solteiro e o outro não assumiu sua 

parentalidade, sendo em sua maioria famílias formadas por mães e filhos. 

Outro tipo de constituição familiar: a família reconstruída, é aquela onde 

há o recasamento, trazendo assim filhos do casal, filhos de um dos cônjuges 

oriundos de outros casamentos. Esta estrutura é vista como frágil, com muitas 

dificuldades emocionais.  

Para Hinz (2001 p. 16) “Nesses relacionamentos surgem impasses 

quanto aos direitos e deveres de cada um, qual o papel a ser vivido por cada 

membro dessa família.”. Porém, mesmo em frente a essas dificuldades podem 

se tornar fortes, sem tendências a se dissolverem. 

Há ainda as uniões consensuais onde os casais não formalizam suas 

uniões, casais onde cada um vive em sua própria casa e casais sem filhos por 

opção. 

Uma outra estrutura familiar bastante discutida é a relação 

homoafetiva. Como qualquer outro casal eles necessitam pertencer a um grupo 

social, porém frequentemente a própria família não aceita essa relação. Uma 

das maiores dificuldades desse tipo de união são os filhos, apesar de 

atualmente muitos casais optarem por adoção ou inseminação artificial para 

assim poderem formar uma família completa. 

Para Mainetti e Wanderbrooke (2013) com o aumento da expectativa 

de vida, os avós tem participado da vida dos netos mais ativamente, chegando 

mesmo a serem responsáveis na tarefa de cuidar destes quando as mães 

estão trabalhando. Porém atualmente vem crescendo o número de avós que se 

tornam cuidadoras integrais e até mesmo legais do neto devido aos pais serem 

adolescentes e despreparados, desempregados, usuários de drogas, falecidos, 

separados, recasados com parceiros que não aceitam os filhos de relações 

anteriores. 

Para as crianças pode ser benéfico serem criadas pelos avós, pois na 

ausência dos pais, estes são o mais próximo de sua família original. Segundo 

Mainelli e Wanderbrooke (2013 p. 89) “as crianças que são adotadas 



intrafamiliarmente, ou seja, que passam a ser cuidadas pelos avós, tios ou 

outros parentes, possuem uma saúde mental melhor do que aquelas que são 

adotadas por outras famílias”. 

 
O senso comum de que os avós “mimam” os netos e são permissivos, 
foi desmistificado no estudo de Coutrim (2007) que comprovou que o 
rendimento escolar é o mesmo entre crianças cuidadas pelas avós 
em relação às demais. Embora muitas avós tenham baixa 
escolaridade, transmitem valores e oferecem apoio emocional às 
crianças sob sua tutela e isso aparece refletido no bom desempenho 
escolar dessas crianças. (MAINELLI e WANDERBROOKE, 2013  p. 
89). 

 

Mainetti e Wanderbrooke (2013 p.88) ainda afirma que os avôs e avós 

que criam seus netos se dedicam de forma integral para cuidar destes e 

sempre os querem por perto, pois eles lhes trazem alegrias, amor e um objetivo 

para viver. 

 

5.2 Relação família-escola 

 

De acordo com Benetti et al. (2016), a família têm aparecido nas 

diversas discussões que focam o sucesso ou o fracasso das crianças na 

escola. A família atua por um lado de forma estimulante da produtividade 

escolar e por outro é responsável por estar distante da vida estudantil dos 

filhos, trazendo desinteresse, desestimulo e desvalorização do aprendizado. 

 
A estabilidade familiar, sinalizada por relações interpessoais 
confiáveis e estáveis, rotinas regulares e organização do ambiente 
doméstico, tem sido identificada como um fator de proteção contra 
problemas de comportamento. Em contrapartida, um ambiente 
doméstico caótico, com grande instabilidade diária, desordem e falta 
de regularidade temporal, constitui fator de risco para a intensificação 
de problemas externalizantes e internalizantes. (MARTURATO e 
ELIAS, (2016 p. 03). 

 

Segundo Marturato e Elias (2016) as principais funções da família junto 

aos filhos é o cuidado e a proteção. Essas funções vão mudando a medida que 

a criança ganha autonomia. “A escola e a família compartilham funções sociais, 

políticas e educacionais, na medida em que contribuem e influenciam a 

formação do cidadão” (REGO, 2003). 

A estrutura familiar tem forte impacto na permanência do aluno na 

escola, podendo evitar ou não a evasão escolar, sendo então que neste e em 



outros fatores a família exerce grande influencia. A escola pode ter o poder de 

transformar os aspectos negativos do aluno, porém necessita da participação 

familiar. Estas devem procurar inserir um espaço para a valorização e 

reconhecimento das práticas educativas familiares e utilizá-las como recurso 

nos processos ensino-aprendizagem, diz Dessen e Polonia (2007). 

 
Os laços afetivos, estruturados e consolidados tanto na escola como 
na família permitem que os indivíduos lidem com conflitos, 
aproximações e situações oriundas destes vínculos, aprendendo a 
resolver os problemas de maneira conjunta ou separada. (DESSEN E 
POLONIA, 2007 p. 27) 

 

5.3 Indisciplina escolar 

 

Segundo Lima et al. (2016) os fatores relacionados a indisciplina não é 

responsabilidade somente do educador, pois esta vinculado a fatores de ordem 

social, escolar e familiar. Porém cabe ao professor buscar o conhecimento da 

realidade dos seus educandos, para assim entende-los melhor, buscando na 

integração com a família, meios para resgatar a autoestima dos mesmos. 

A indisciplina está relacionada a atitudes como falar ao mesmo tempo 

em que o professor, brigas entre os colegas, desobediências, bagunças, 

grosserias e recusa em desenvolver as atividades propostas. Essa rebeldia, 

por vezes, estão relacionada a fatores sociais e familiares, que podem passar 

da desestruturação familiar à crises econômicas. 

 

O conceito de indisciplina apresenta uma complexidade que precisa 
ser considerada. Um entendimento suficientemente amplo do 
conceito de indisciplina escolar precisa integrar diversos aspectos. É 
preciso, por exemplo, superar a noção arcaica de indisciplina como 
algo restrito à dimensão comportamental. Ainda, é necessário pensá-
la em consonância com o momento histórico desta virada de século 
(GARCIA, 1999 p. 102). 

 

Segundo Garcia (2009) em seu artigo, a Organisation  for Economic Co-

Operation Development (OACD), realizou e publicou um levantamento 

denominado TALIS (Teaching and Learning International Survey) com 

amostras de 32 países, que examina o ambiente de ensino-aprendizagem em 

sala de aula. Segundo esse levantamento, os problemas de indisciplina escolar 



destacam-se como o principal fator que vem prejudicando o ensino-

aprendizagem em sala de aula. 

Aponta ainda uma excessiva quantidade de tempo perdida pelo 

educador, com questões disciplinares, perda essa que chega a 33% do tempo 

da aula no Brasil.  

 

Figura 1: Como é dividido o tempo do professor brasileiro na sala de aula. 

 
Fonte: Gazola (2015). 

 

Segundo o TALIS, países com melhor ambiente ensino-aprendizagem, 

tem menor índice de indisciplina e uma melhor relação professor-aluno. Porém 

uma das razões para se obter esse resultado é a autonomia exercidas por 

essas escola, onde há clareza em relação ao sujeito que se quer formar. 

Há causas externas e internas à escola quando se trata de indisciplina, 

as externas podem ser exercidas pelos meios de comunicação, violência social 

e ambiente familiar. Já as internas incluem o ambiente escolar, as condições 

de ensino-aprendizagem, os modos de relações humanos e o perfil do aluno. 

(GARCIA, 1999). 

 

6. RESULTADOS 

 

Ao longo do tempo, a indisciplina tem aumentado em sala de aula, nota-

se que a desestruturação familiar, a distância existente na relação da família 

com a escola. 

O que acaba acontecendo é o famoso jogo do empurra-empurra, e a 

falta de preparo de alguns docentes diante dessa adversidade tem sido as 

maiores causas dessa indisciplina.  



Portanto, as novas formações familiares diferentes daquelas onde se 

encontram os pais biológicos com seus filhos, não são as vilãs dessa 

indisciplina, pois há crianças indisciplinadas em todos os tipos de constituição 

de família, assim, como também há crianças totalmente disciplinadas. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crise da educação passa pela indisciplina escolar, portanto o problema 

aqui abordado requer uma reflexão mais aprofundada, pois a comunidade 

escolar reconhece que a indisciplina é um mal que assola essa área, porém 

não sabe sobre sua real extensão e nem, a fundo, sua razão, devido a um 

grande número de indicadores, que passa pela estrutura familiar à prática 

docente. Logo, esta pesquisa procurou contribuir para o questionamento de 

alguns motivos que levam a indisciplina na sala de aula. 

Devido ao tema ser polêmico, há uma imensa dificuldade para se 

realizar essa pesquisa junto às escolas pois, principalmente a maioria dos 

gestores são avessos a deixarem transparecer os problemas indisciplinares em 

suas unidades de ensino, achando por bem assim esconderem o assunto. 
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