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RESUMO 
 

 

 

A indisciplina escolar é um dos grandes temas debatidos na área educacional. As causas 

mencionadas estão sempre relacionadas à motivação dos alunos, à falta de participação dos 

pais, à falta de infraestrutura da escola, ao despreparo do professor, sendo, inclusive, apontada 

como causa do fracasso escolar. Nesse contexto, a presente pesquisa, fundamentada na 

Psicologia Sócio-Histórica, tem como objetivo analisar e dar visibilidade aos sentidos e 

significados constituídos por professores e alunos sobre a indisciplina como fenômeno do 

cenário escolar. Como referencial teórico, utilizamos Charlot (2002; 2005), Casassus (2007), 

Vasconcellos (2009), Patto (2010), Aquino (1996), Rego (1996), Souza (2003), Freire (1996), 

Bock (2009), Gonzalez Rey (2005), entre outros, que discutem a indisciplina e fatores a ela 

relacionados. Os instrumentos utilizados para a coleta das informações foram: um 

questionário, aplicado a uma sala de 8
a
 série (9º ano) com o objetivo de aprofundar os 

significados acerca do termo indisciplina e uma entrevista semi-estruturada, realizada com um 

aluno de 8ª série (9º ano) e com duas professoras, com o objetivo de compreendermos os 

sentidos dos sujeitos envolvidos no problema. Para a análise das informações obtidas nas 

entrevistas foram utilizadas as orientações de Aguiar e Ozella (2006) relacionadas aos núcleos 

de significação. Os resultados obtidos apontam para uma escola esvaziada de sentido social e 

de sua atividade principal de reflexão e aprendizado do conhecimento, em que a indisciplina é 

trazida para o primeiro plano, servindo como pano de fundo para ocultar o objetivo maior ao 

qual a escola deveria dedicar-se: o ensino. 

 

 

Palavras-chave: indisciplina escolar, violência, fracasso escolar, subjetividade 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

 

One of the main issues being debated in the educational area is indiscipline in school, whose 

causes always regard students‟ motivation, lack of parents‟ interest, school´s poor 

infrastructure, teacher unpreparation, and has been considered as a justification for failure and 

retention. In this context and on the basis of Sociohistorical Psychology, the present research 

aims to analyze and to provide visibility to both teachers‟ and students‟ understanding of the 

sense constitution regarding indiscipline as a phenomenon within the educational 

environment. Charlot (2002;2005); Casassus (2007); Vasconcellos (2009); Patto (2010), 

Aquino (1996), Rego (1996), Souza (2003), Freire (1996); Bock (2009), Gonzalez Rey 

(2005), among others, have been researched as bibliographic references. Various tools were 

used to collect the necessary data. A questionnaire, for instance, was applied to 9
th

 graders in 

order to deepen the understanding of the term “indiscipline”, and a semi-structured interview 

with one 9
th

 grader and two teachers so as to assess their sense of such phenomenon, since 

they are involved in the matter. Aguiar and Ozella´s (2006) orientations on the “meaning 

core” were used to analyze data. Results suggest a school emptied of social sense and of its 

main objectives - reflection and learning – where indiscipline is brought up, hence concealing 

the primary role a school was supposed to play. 

 

 

Keywords: indiscipline; violence; failure/retention; subjectivity.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A ideia de desenvolver este trabalho partiu das experiências que, ao longo de minha 

vida profissional, fui adquirindo. Há mais de uma década, atuo em escolas particulares de 

Ensino Básico, ocupando a função de coordenadora pedagógica e/ou orientadora educacional, 

trabalhando especificamente com o público adolescente e com professores das diversas áreas 

do conhecimento, habilitados à docência de Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Tais 

experiências possibilitaram-me conhecimentos riquíssimos acerca do universo escolar e, 

sobretudo, um olhar ampliado sobre as questões escolares. Contudo, devo reconhecer que 

alguns dos problemas encontrados ao longo dessas experiências têm gerado momentos de 

angústia e muita reflexão, causados por minha falta de compreensão acerca dos assuntos e, 

principalmente, por não encontrar, em mim, recursos e conhecimentos suficientemente 

capazes de ajudar-me a acolher e a orientar alunos e professores que, em função do lugar que 

ocupo na escola, sempre esperam de mim respostas claras, baseadas em uma conduta honesta, 

ética e justa.  

Um dos assuntos que ecoou por um longo tempo, trazendo-me muita preocupação e 

sentimentos diversos, foi a questão da indisciplina escolar, até então entendida por mim como 

um fenômeno isolado, sem relação imediata com as condições reais da escola atual, com as 

questões da aprendizagem, tampouco com os aspectos afetivos presentes na relação entre 

professor e aluno. 

A indisciplina, sempre presente em minha rotina, serviu, por muito tempo, como 

justificativa para todos os insucessos do processo ensino-aprendizagem e para as relações 

pouco eficientes e pouco afetivas estabelecidas entre o par professor-aluno. Muito ouvi ao 

longo de minha carreira: “O aluno não aprende porque brinca, conversa, não faz tarefas, não 

tem interesse, não tem berço, não tem família”.  
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Ao mesmo tempo em que a indisciplina correspondia, e ainda corresponde, a uma 

realidade de conduta dos alunos em sala de aula, ela era e é, também, uma justificativa para as 

dificuldades encontradas por eles. Como um problema não claramente definido, é a 

indisciplina, sem dúvida, um dos fatores aos quais se atribui a causa de muitos problemas 

vividos na escola.  

No entanto, tal fenômeno não pode ser olhado de modo ingênuo e com pouca 

profundidade. É preciso conhecer o problema, suas determinações e as condições contextuais 

a partir das quais ele ocorre. Para isso, é necessário reconhecer as diversas dificuldades que as 

escolas, há algum tempo, vêm enfrentando, especialmente as públicas, seja em relação à 

qualidade do ensino seja nas próprias condições estruturais, fatores perante os quais a 

comunidade escolar, em geral, tenta subsistir.  

Nesse sentido, estudos mostram que é oportuno desmistificar a indisciplina, tida como 

um fenômeno isolado, como causa das dificuldades de aprendizagem, pensando-a como 

multideterminada, por envolver inúmeros fatores, entre eles: a falta de políticas públicas para 

a educação, a desvalorização e a má formação dos docentes, a mudança de paradigmas 

relacionados à família e ao próprio aluno e, especialmente, a falta de um projeto educativo nas 

escolas acerca da problemática. 

Ao realizarmos o levantamento bibliográfico, vimos que pesquisadores têm dedicado 

atenção às questões da indisciplina e às investigações realizadas, focalizando diversos 

aspectos, dentre eles a relação entre aprendizagem e indisciplina, disciplina e relação 

professor-aluno, relação entre moral e indisciplina, necessidades especiais e indisciplina, entre 

outras.  

Das pesquisas estudadas, destacamos para compor nossa revisão bibliográfica, os 

trabalhos dos seguintes autores: Bocchi (2002, 2007) e Yasamuru (2006), que discutem os 

comportamentos considerados como atos indisciplinares; Galvão (1999), que analisa as 

situações de conflito e sua relação com os movimentos no cotidiano escolar; Vinha (2009), 

que discute o conflito como uma possibilidade para aprender; Spósito e Galvão (2004), que 

discutem as práticas e percepções sobre a violência, tendo as dificuldades escolares como o 

eixo principal dos problemas; Freller (2001), que discute indisciplina e família; Silva (2009), 

que buscou compreender as questões relacionadas ao fracasso escolar, à indisciplina e à 
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evasão sob o ponto de vista do aluno pobre; Collares (1992), que buscou desconstruir a ideia 

de que os fatores orgânicos são determinantes para o fracasso do aluno em seu processo de 

aprendizagem e na escola; Trevisol (2007), que buscou identificar os sentidos constituídos 

pelos alunos acerca da indisciplina; Moro (2004), que investigou o âmbito da formulação das 

regras e sua apropriação em sala de aula; Chaves (2005), que investigou os sentimentos dos 

docentes acerca dos problemas disciplinares; Alves (2002), que investigou a indisciplina a 

partir de observações feitas pelos professores; Silva, Ferreira e Galera (2008), que tratam a 

indisciplina como um desafio à formação do professor; Negrão e Guimarães (2006), que 

discute a forma de tratamento dada às questões disciplinares no interior das escolas a partir de 

relatos de alunos e professores, entre outras.  

Assim, no intuito de buscar maior compreensão sobre o assunto, a presente pesquisa 

tem como objetivo analisar e dar visibilidade aos sentidos e significados constituídos por 

professores e alunos sobre a indisciplina como fenômeno do cenário escolar. Acreditamos que 

o conhecimento dos sentidos nos permita enriquecer respostas às indagações que o campo da 

Educação tem se colocado, tais como: Que relação há entre a indisciplina escolar, o fracasso e 

a crise da escola? ou ainda: Seria a indisciplina uma forma de os alunos, hoje, se relacionarem 

com a escola? Qual seria a gênese desse fenômeno? Essas perguntas, assim como outras 

tantas, podem conduzir investigações nos mais diversos campos do conhecimento, como 

vimos.  

Além disso, consideramos que nossa pesquisa integra esforços em direção ao estudo 

da dimensão subjetiva do processo ensino-aprendizagem, aspecto não focal neste trabalho, 

mas de caráter relevante em se tratando da indisciplina. 

O referencial teórico escolhido para este estudo é a Psicologia Sócio-Histórica, que 

tem como concepção de homem um ser ativo, social e histórico, em contínuo movimento e 

transformação, e que nos possibilita dar visibilidade, por meio dos sentidos e significados, às 

experiências objetivas e subjetivas trazidas pelo par professor-aluno, nosso objeto de estudo. 

Ao estudarmos a indisciplina sob essa perspectiva, esperamos encontrar subsídios para 

maior compreensão sobre os aspectos que envolvem a temática no cotidiano escolar. Estamos 

entendendo que a indisciplina se processa como um fenômeno da realidade escolar, ali 

constituído. Assim, compreender historicamente os movimentos ocorridos na escola, as 
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relações nela estabelecidas, o modo com que pensam os envolvidos, nos possibilitará 

apreender o modo como a indisciplina se produz e se propaga no espaço escolar. 

Para cumprir esse objetivo, organizamos o trabalho da seguinte maneira: 

Capítulo I – Apresentamos nesse capítulo um breve estudo sobre a crise da escola, 

destacando os diversos aspectos que interferem no cotidiano escolar e levam milhares de 

crianças a fracassar. 

Capítulo II – Nesse capítulo apresentamos a revisão bibliográfica, realizada a partir de 

autores que estudam a indisciplina e das produções cientificas realizadas nos últimos anos, 

abordando assim, o conceito do termo indisciplina e os pressupostos que abarcam a temática, 

do ponto de vista do professor, do aluno e das famílias.  

Capítulo III – Nesse capítulo, apresentamos, em linhas gerais, o referencial teórico 

escolhido, a Psicologia Sócio-Histórica, com a intenção de entender os aspectos objetivos aos 

quais o termo indisciplina se refere, como também sua dimensão subjetiva. 

Capítulo IV – Esse capítulo é dedicado à descrição dos procedimentos que 

caracterizam a abordagem metodológica escolhida e os procedimentos de produção e análise 

dos dados. São descritos os sujeitos e a escola escolhida para o desenvolvimento da pesquisa, 

bem como explicitadas as categorias sentido e significado. 

Capítulo V – Nesse capítulo, apresentamos a descrição e a análise dos dados 

produzidos ao longo da pesquisa, além das conclusões, que compõem a última parte do 

trabalho.  
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CAPÍTULO I – INDISCIPLINA: SINTOMA DE UMA ESCOLA EM 

CRISE 

 

 

 

Neste primeiro capítulo, procuramos entender a indisciplina escolar, sua relação com a 

crise vivida pela escola atual e, sobretudo, como esses aspectos afetam as relações presentes 

no processo ensino-aprendizagem que, de alguma forma, levam milhares de crianças a 

fracassar, afastando-as da escola e dos processos que favorecem a aprendizagem, 

especialmente crianças e jovens provenientes de classes sociais mais baixas, frequentadoras 

das escolas públicas.  

Os estudos de Angelucci et al. (2004) apontam para o fracasso escolar produzido no 

cotidiano da escola, revelando resultados do sistema educacional e mostrando como este não 

consegue superar os obstáculos para a realização de seus objetivos. Um dos pontos que 

chamou a atenção das pesquisadoras foi encontrar nas pesquisas por elas analisadas a 

presença significativa de situações que apresentam o fracasso escolar, somando-se a elas 

problemas de indisciplina como fenômenos estritamente individuais, ora centrados no aluno, 

ora no professor. Para as autoras, a questão incide nas relações de poder estabelecidas no 

interior da instituição escolar, na violência praticada pela escola, estruturada com base em 

uma cultura dominante que não reconhece e tampouco valoriza a cultura popular. 

Nesse sentido, Patto (2010) afirma que muitas vezes a escola apenas reproduz e 

reforça as diferenças de classes sociais e a discriminação, agindo como reprodutora e 

produtora do fracasso escolar. Para conter tais problemas, a autora sugere que se volte para 

dentro do universo escolar, olhando cuidadosamente para os problemas lá presentes. 

Assim, ao estudar o sistema escolar, Patto (2010) aponta as más condições de trabalho 

dos professores, decorrentes do desrespeito a essa categoria profissional. Desrespeito que 
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envolve os baixos salários, a má qualidade dos cursos de formação e a exclusão dos 

educadores em relação às decisões sobre a política educacional.  

Patto (2010) explica, ainda, que todos esses fatores, de alguma forma, geram um 

impacto sobre a crise enfrentada pela escola. A má formação dos professores faz com que o 

sucesso profissional torne-se meta inatingível para muitos, uma vez que não conseguem fazer 

com que os alunos aprendam e se comportem do modo esperado pela escola. Os projetos 

educacionais são definidos pelos governos, e sua reorganização, a cada novo governo, 

contribui para desorganizar as relações escolares, retardando ou impedindo a melhoria na 

qualidade do ensino. Para a autora,  

 

tudo isso decorre do conhecido e sistemático descaso dos governantes pela 

educação popular, numa sociedade em que os que pertencem às classes 

populares sempre foram e continuam a ser tratados como súditos (PATTO, 

2010, p.30). 

 

Segundo a autora, não basta garantir a todos o acesso e a permanência do aluno na 

escola se esta não conseguir cumprir sua função principal que é ensinar. A pesquisadora 

explica que a realidade das escolas evidencia a insatisfação e o desencanto dos professores 

com o trabalho, com projetos e metas educacionais que não tocam no cerne dos problemas da 

escola pública e que estão vinculados a instituições financeiras internacionais, que colocam o 

país nos moldes mais convenientes aos interesses das grandes fortunas mundiais.  

Patto (2010) afirma que a política educacional quer evitar a reprovação, quer 

regularizar o fluxo do alunado pelos anos de escola fundamental e evitar a evasão. Esses são 

meios legítimos de garantir a democratização do ensino, no entanto, o problema está na 

despreocupação com a qualidade do ensino e na ausência de reflexões sobre o que é educar, 

aspectos que causam um grande mal estar entre os educadores. 

 

Análises mais detidas dessa política, para além da superfície das estatísticas 

oficiais, têm revelado o abismo que separa o discurso democratizante e a 



7 

realidade das práticas escolares. As metas oficiais implícitas têm sido, em 

primeiro lugar, diminuir os investimentos em educação popular, torná-la mais 

barata aos cofres públicos, tendo em vista, ajustar a economia à lógica 

econômica perversa que preside a nova ordem mundial. Em segundo lugar, 

fazer crescer os índices numéricos de escolaridade, não importando a 

qualidade do ensino oferecido a uma maioria que integra, em número cada 

vez maior, o contingente dos que vêm tendo seu trabalho descartado pela 

lógica do capital. Em terceiro lugar, dar aos excluídos a ilusão de que estão 

sendo incluídos na escola e, pela obtenção do diploma, no universo do 

trabalho (PATTO, 2010, p.33). 

 

Frustrados, enraivecidos, desesperados, descrentes, os educadores veem-se diante da 

necessidade de acionar diariamente recursos como faltar, mudar de escola, tirar licenças, 

escolher as melhores classes, recusar-se a assumir séries mais trabalhosas, livrar-se dos alunos 

mais resistentes à adaptação escolar, diminuir ao máximo a duração das aulas, etc., para, 

assim, sobreviver às condições adversas da realidade escolar. Educadores que acreditam que 

os alunos são os causadores de todos os males escolares valem-se de vários procedimentos 

para tentar cerceá-los: homogeneizá-los, controlar seu comportamento com práticas militares, 

castigá-los física e moralmente, rotulá-los como anormais quando qualquer conduta não 

correspondente a um modelo abstrato de bom aluno é identificada.   

Para a autora, é nesse contexto que os educadores perdem a autoridade e a 

credibilidade perante os alunos e, de modo autoritário, tentam resgatá-la, reforçando assim a 

indisciplina escolar.  

 Em relação aos alunos, o cenário não é muito diferente. Descrentes com o ensino e 

com a possibilidade de melhorar de vida, também desenvolvem meios para enfrentar tais 

adversidades. Entre elas, expressões e predisposição aos atos indisciplinares. Os alunos 

relatam a falta de significação das aulas, a desconsideração com que são tratados, os inúmeros 

rebaixamentos que podem marcar sua vida escolar, além dos ataques à sua dignidade, que 

podem assumir várias formas, desde as mais sutis até insultos e agressões físicas. No entanto, 

ao reagirem, pioram ainda mais a situação escolar. 

Para Patto (op cit.), a única atitude coerente que a escola tem a tomar é repensar, 

juntamente com todos os seus integrantes, seus propósitos e a política educacional, evitando 
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as acusações mútuas e, sobretudo, entendendo que o fenômeno da indisciplina é intrínseco às 

práticas escolares. 

Souza (2003) também faz considerações importantes acerca da crise na escola. Em 

seus estudos, a autora explica que a crise vivida pela escola pode ser justificada pela falta de 

compromisso dos governantes, falta de verbas, dos baixos salários, da precária manutenção 

das instalações, da queda da qualidade do ensino. Contudo, não pode ser resumida apenas a 

isso. Para ela “a degradação material do sistema é fator agravante de uma crise cuja origem 

deve ser buscada mais além” (SOUZA, 2003, p.17). 

Segundo a autora, justificativas que envolvem um modelo de escola preparada 

somente para servir a elite, currículos acadêmicos incondizentes com a realidade do aluno, 

métodos e regras de funcionamento e de conduta disciplinares rígidos e ultrapassados, não 

mais encontram elementos de sustentação, uma vez que seus estudos mostram que a elite 

deixou de freqentar a escola pública, o professor já não é um agente de diferenciação e os 

currículos, embora ainda acadêmicos, não são totalmente cumpridos, sendo muitas vezes 

substituídos por propostas alternativas, gerando assim um empobrecimento de seu conteúdo. 

Sobre a evasão escolar e a repetência, os estudos de Souza mostram uma diminuição 

considerável, muito embora esse fato não seja a garantia de sucesso na aprendizagem e no 

percurso escolar. As regras de funcionamento e de conduta, embora ainda muito autoritárias, 

encontram-se cada vez mais contornáveis e com pouca clareza.  

Para a autora, todos esses fatores estão sendo contornados, o que não quer dizer que a 

escola tenha se adaptado satisfatoriamente à condição de prestadora de um serviço universal e 

esteja garantindo o seu propósito, que é o de educar. 

A ideia de crise da escola, para a pesquisadora, não está posta como a “derrocada 

final”, mas sim, na possibilidade de “romper com os padrões tradicionais e de 

desestabilização da organização” (SOUZA, 2003, p.19), dando origem a uma nova escola, 

diferente das escolas atuais. A escola em crise é aquela que ainda não se adequou as novas 

demandas do mundo contemporâneo e que ainda tem como objetivo principal atender a um 

público que já não existe mais, transmitindo seus conhecimentos numa proposta tradicional, 

incompatível com o mundo atual. A crise da escola pública, que pode estar na origem de uma 
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nova escola, é, portanto, “uma hipótese que exclui tanto o conformismo quanto o desejo de 

restauração” (SOUZA, 2003, p.20).  

Para a pesquisadora, “mais do que uma crise na escola, ocorre uma crise mundial da 

própria cultura letrada” (SOUZA, 2003, p.20), sendo o ensino cada vez mais informativo, 

deixando para trás seu caráter formativo, passando prioritariamente pela transmissão de 

conteúdos, excluindo assim a reflexão e a crítica. As aulas apresentam-se como “uma ciência 

e um pensamento simplificado ao extremo, esquemáticos, reduzidos a fórmulas e respostas 

mecânicas” (SOUZA, 2003, p.21). Os questionários com perguntas e respostas literais 

tornam-se meio eficaz de estudar para as provas. A fragmentação dos conteúdos e a falta de 

relação de uma aula com a outra ou de um conteúdo com o outro compõem a realidade do 

sistema escolar. Souza (2003) conclui que a escola passou a ser fornecedora de certificados, 

deixou de exercer a sua função educativa, o professor perdeu sua autoridade e o magistério 

tornou-se uma profissão desvalorizada. 

Apoiada pelos estudos de Arendt, Souza (2003) afirma que a crise da escola e a perda 

de prestígio do professor estão na crise de autoridade que afeta o mundo contemporâneo, não 

sendo apenas resultado de uma desestruturação interna da instituição ou de fatores externos, 

por exemplo, o desinteresse do poder público.  

Segundo Arendt (2010), o problema da educação no mundo moderno está em não 

poder abrir mão nem da autoridade nem da tradição, tendo que caminhar em um mundo que 

não é estruturado nem pela autoridade nem pela tradição. Para a autora, “a crise da 

autoridade na educação guarda a mais estreita conexão com a crise da tradição, ou seja, 

com a crise de nossa atitude face ao âmbito do passado” (ARENDT, 2010, p.243). Assim, 

sendo a escola uma instituição que se interpõe entre o domínio do lar e o mundo, cabe a ela e 

aos adultos a função de ensinar à criança como é o mundo, educando os jovens para ocuparem 

o espaço público como cidadãos, usando como ferramenta o diálogo e a argumentação, 

coibindo qualquer atitude de violência, seja na escola ou na sociedade.   

Contudo, ao nos reportarmos ao nosso objeto de estudo, podemos afirmar que todos os 

elementos apresentados, que regem a crise educacional e cerceiam a escola atual, devem ser 

considerados para a compreensão do fenômeno da indisciplina, uma vez que tal fenômeno não 

pode ser analisado isoladamente. Tratamos a indisciplina escolar como um fenômeno 
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multideterminado, sendo importante considerar como uma das determinações a crise que 

invade as escolas, as formas de controle, as mudanças sociais e econômicas e todas as 

condições às quais a escola tenta subsistir e que, de forma direta, afetam os sujeitos 

historicamente constituídos. 

Outro aspecto a ser estudado sobre o fenômeno da indisciplina corresponde aos 

sentidos e significados constituídos pelos sujeitos, atores sociais do processo. Parte-se da ideia 

de que tais significações estão imbricadas por meio de uma relação dialética e é da relação 

entre tais sentidos e significados que temos o que se denomina indisciplina.  

Vale salientar que a base de nossos estudos é a indisciplina escolar; no entanto, 

convém explicar e diferenciar os termos indisciplina e violência, uma vez que são definidos 

como “dois comportamentos que possuem fronteiras bastante permeáveis, pois, muitas vezes 

o comportamento indisciplinar é analisado como caso de violência e vice-versa” (NEVES, 

2008, p.79). 

Os estudos de Neves (2008) mostram que a temática indisciplina e violência tiveram 

maior visibilidade em meados de 1980 e somente na década de 90 os trabalhos começaram a 

ser publicados, uma vez que os reflexos da violência começaram a adentrar o espaço escolar. 

Um dos aspectos que mais chamou a atenção do autor foi o fato de, após o tema violência ter 

ganho maior visibilidade na mídia e ter se tornado alvo de preocupação para a sociedade, a 

discussão sobre indisciplina desapareceu e passou a ser abordada sob a égide da violência. Ou 

seja, os insultos, ofensas, pequenos delitos, que anteriormente eram tratados como casos de 

indisciplina ou má educação, hoje são considerados atos de violência, microviolências ou 

incivilidades, demonstrando o quanto a preocupação com a violência ganha corpo e espaço.  

Já para Aquino (2008, p.63-4), 

 

violência e indisciplina, apesar da apreensão recorrente de que seriam 

fenômenos interligados, não portam uma mesma raiz. (...) A indisciplina 

remete precisamente à desestabilização da relação pedagógica e interpessoal 

derivada de comportamentos tidos como impróprios no que tange aos usos e 

costumes escolares. (...) A indisciplina restringe-se à afronta aos códigos 

normativos em vigor em determinado contexto institucional específico sem 

necessariamente o emprego da força. (...) A violência passa a designar um 
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amplo espectro de danos impingidos a outrem em determinada situação 

relacional e que pode comportar diferentes alvos: desde a integridade física ou 

moral, passando pelos bens materiais, até a participação simbólica ou cultural. 

 

Em relação à crise da escola e aos estudos sobre a indisciplina, Schilling (2008) afirma 

que o par violência-indisciplina nas escolas só poderá ser tratado se for considerada a 

discussão sobre uma escola mais justa. Nesse sentido, os estudos da autora apontam que é 

possível pensar “como violenta uma política educacional que transforme a escola em uma 

escola „pobre‟, que compromete a possibilidade de participação simbólica e cultural de uma 

população” (SCHILLING, 2008, p.9). 

 Nesse caso, sendo a função da escola preparar pessoas para a transformação da 

sociedade, é possível pensar sua situação, hoje, no contexto mais amplo, a partir da quebra de 

promessas ocorrida nas últimas décadas, que gerou o questionamento e o esvaziamento de 

sentido da instituição. Dessa forma, 

 

a expansão do ensino público sob condições precárias, expressas na ausência 

de investimentos maciços na rede de escolas e na formação dos docentes, 

soma-se à ausência de projetos educativos capazes de absorver essa nova 

realidade escolar. A crise econômica e as alterações no mundo do trabalho 

incidem diretamente sobre as atribuições que articulam os projetos populares 

de acesso ao sistema escolar. A escola, sobretudo para a geração atual, 

desejosa de ter acesso aos padrões de consumo de massas não aparece como 

canal seguro de mobilidade social ascendente para os mais pobres. Assim, 

uma profunda crise da eficácia socializadora da educação escolar ocorre nesse 

processo de mutação da sociedade brasileira, que oferece caminhos desiguais 

para a conquista de direitos no interior da experiência democrática 

(SPÓSITO, 2001, s.p.) 

 

Assim, o foco deixou de ser as questões disciplinares, objetivando-se nas formas de 

violência/indisciplina difusas e múltiplas, encontradas não só no ambiente interno da escola, 

mas em toda a sociedade.  
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Com base nesse contexto, Schilling (2008) apresenta três dimensões acerca da 

violência/indisciplina em torno do espaço escolar: São elas: violência/indisciplina contra a 

escola, violência/indisciplina da escola e violência/indisciplina na escola, explicadas a seguir. 

 Violência/indisciplina contra a escola diz respeito às pichações, depredações, bombas 

no banheiro. Os agressores são alunos ou ex-alunos. A hipótese para tais atitudes é a ausência 

de confiança nas promessas fundadoras da instituição escolar, pautadas na promessa de 

instituição comprometida com a igualdade de oportunidades; ou seja, instituição vinculada a 

ideia de justiça. Enquadram-se ainda nesse item: desvio de verbas destinadas à educação, 

abandono dos prédios escolares, péssimos salários dos professores, construção do desprestígio 

com suas condições de trabalho, mudanças constante nas propostas educacionais. Tais 

aspectos geram uma confusão sem fim, desqualificando saberes já estabelecidos, ocasionando 

a síndrome do “lugar onde ninguém quer estar” (SCHILLING, 2008, p.12). 

Violência/indisciplina da escola sugere a existência de uma dimensão institucional 

própria de violência, ou seja, a violência da escola como instituição que reproduz a sociedade 

como ela é. Se a sociedade é desigual, a escola reproduz sistematicamente essa desigualdade e 

os conflitos existentes entre gerações, classes, gêneros, raças, posição social, status, saberes. 

Tal situação revela-se na discriminação, no não ensinar, criando o espaço sem sentido, o 

espaço vazio. Revela-se também na indiferença, na confusão entre o comportamento privado 

e o comportamente público. Reproduz-se uma sociedade marcada por isolamento, falta de 

esperança, ausência de projetos comuns, pobreza, injustiça, gerando assim uma instituição 

marcada pela dinâmica da vitimização e agressão. Os professores sentem-se vítimas de seus 

alunos – que se mostram indiferentes e agressivos; os alunos, por sua vez, também sentem-se 

vítimas de seus professores que os discriminam por serem pobres – e, portanto, não os 

ensinam. Novamente, aparecem aí sintomas de abondono, desistência, faltas. A escola torna-

se um lugar de passagem, sofrendo renovação material e pedagógica constante que impede a 

consolidação de um projeto pedagógico consistente (SCHILLING, 2008, p.13). 

Violência/indisciplina na escola, cotidianamente, é vista como resultado dessas duas 

dimensões já citadas. Os depoimentos de alunos e professores revelam que nas escolas há, 

muitas vezes, grupos que se desconhecem, seja no âmbito dos professores, dos alunos, ou 

ainda dos alunos e seus professores. Em algumas escolas a sensação é de que ninguém ocupa 
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o seu lugar; não há sentido no seu cotidiano, imperando disputas em torno de questões extra-

escolares, da vida privada. Aparecem, nessa dimensão, reflexos da violência intra-familiar, 

assim como daquela derivada da vida na comunidade local. Em suma, a violência na escola 

reflete, de forma própria, a violência contra a escola e a violência da escola, além de refletir 

também a violência familiar, urbana e estrutural (SCHILLING, 2008, p.14). 

Para a autora, a solução para problemas relacionados à violência/indisciplina está na 

construção de uma gestão democrática, capaz de reconhecer e lidar com conflitos, poder e 

violência, pensando, sobretudo, numa escola mais justa. Essa discussão, segundo a autora, 

passa por uma reflexão sobre quem são os agressores e as vítimas; sobre o governo da escola 

e as relações de poder; por ações coletivas que reconheçam os sujeitos envolvidos; pela 

construção do lugar ocupado por todos os envolvidos, em busca da ressignificação dos 

sentidos do cotidiano escolar e da apropriação do conhecimento acumulado pelas gerações.  

Assim, olhando para os aspectos internos da escola que podem ser melhorados, 

exploramos a pesquisa realizada por Casassus (2007), que discute elementos da dimensão 

sociocultural dos alunos, capazes de influenciar seu sucesso na escola. O autor afirma que 

“entender o que acontece nas escolas é um passo prévio para melhorar o que ocorre nelas” 

(CASASSUS, 2007, p.99). Destaca que embora os aspectos apontados sejam comuns a todas 

as escolas, os resultados podem variar significativamente de uma escola para outra, 

dependendo da dinâmica utilizada em cada instituição. 

Dos aspectos internos apreendidos na pesquisa e capazes de influenciar o sucesso do 

aluno, estão: a gestão da escola e sua autonomia, a infra-estrutura e os recursos da mesma, a 

formação docente, a quantidade de alunos por turma, os processos avaliativos e as estratégias 

de aula, os salários, o contexto familiar e a educação dos pais. 

Sobre a gestão da escola e sua autonomia, a pesquisa revelou que a liderança exercida 

pelo diretor é fundamental. É percebida pelos professores de maneira positiva e considerada 

como fundamental, frente aos alunos, para a tomada de decisões que atendam à realidade 

singular de cada unidade escolar. Em relação à infraestrutura da instituição, os prédios devem 

ser adequados e responder às necessidades pedagógicas. Sobre recursos materiais e 

pedagógicos, estes devem ser adequados às aprendizagens e sempre disponíveis aos alunos e 

professores. 
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A formação docente é também um aspecto importante considerado na pesquisa 

realizada por Casassus (2007, p.115): “a qualidade da aprendizagem dos alunos é em grande 

parte influenciada pela qualidade dos processos que ocorrem na sala de aula, e a qualidade 

dos processos de aula passa pela compreensão que os docentes têm do que lá ocorre”. O 

autor observa ainda que quando o docente assume sua autonomia profissional e a 

responsabilidade pelos êxitos ou fracassos de seus alunos, estes tendem a ter melhores 

resultados. No campo avaliativo, a pesquisa mostrou que avaliações sistemáticas e constantes 

colocadas a serviço do ensino e da aprendizagem favorecem positivamente os resultados dos 

alunos. 

Os estudos do autor ainda mostram que a formação do professor exerce um forte 

impacto no rendimento dos alunos e que os processos de capacitação são extremamente 

importantes, muito embora a pesquisa tenha evidenciado o fato de os programas de 

capacitação serem muito desiguais quando comparados a outros países. Sobre a autonomia e 

os salários dos docentes, a pesquisa mostrou que quando os docentes estão satisfeitos com sua 

remuneração e conseguem exercer seu trabalho com autonomia há um aumento considerável 

no rendimento de seus alunos. 

Das causas que influenciaram os resultados dos alunos, percebidas pelos docentes, 

estão o apoio das famílias e a educação dos pais, as habilidades dos alunos, a auto-estima, o 

clima da escola e os recursos por ela disponibilizados, os métodos de ensino e as expectativas 

dos docentes. Entretanto, “a variável que aparece como sendo a mais importante é a que se 

refere ao clima favorável à aprendizagem existente na escola, mais especificamente se for um 

clima emocional favorável dentro da sala de aula” (CASASSUS, 2007, p.127). O clima 

favorável é aquele em que não há nenhum tipo de segregação; onde há o fomento à 

diversidade e à aceitação do outro; em que a comunidade escolar participa não só das questões 

de sala de aula, mas também das decisões e atividades da escola como um todo.  

Nesse contexto, Charlot (2000) propõe uma escola que valorize o aluno, suas origens e 

sua auto-estima, no sentido de melhorar a relação do jovem com o saber. Afirma, ainda, o 

autor que é preciso abandonar a leitura negativa sobre a problemática do fracasso, essa leitura 

que aponta deficiências, lacunas, carências, para adotar-se uma leitura positiva frente às 

dificuldades, buscando alternativas que possam levar o aluno a situações bem sucedidas.  
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  Para o autor, a aquisição do saber está relacionada à possibilidade de assegurar-se de 

certo domínio do mundo onde se vive, permitindo assim a comunicação e a partilha de 

experiências, possibilitando ao aluno tornar-se mais autônomo e seguro de si.  

Assim, a relação com o saber não implica apenas a relação do aluno com o que ele 

aprende na escola, mas como aprende e de que maneira esse saber é apresentado a ele, 

considerando-se especialmente a relação afetiva que aluno e professor estabelecem, uma vez 

que essa relação exerce influência positiva ou negativa no processo de ensino-aprendizagem 

e, consequentemente, altera as relações do aluno com o saber e com a escola.  

  Ainda segundo Charlot (op cit.), o grande desafio do professor é enxergar o aluno em 

sua totalidade e concretude, e ainda desvelar como opera a conexão entre o sujeito e o saber, 

isto é, por quê e para quê o indivíduo se mobiliza para aprender. Assim, o que se coloca no 

centro da questão do sucesso ou do fracasso escolar é o fato do aluno ter ou não ter uma 

atividade intelectual, uma atividade eficaz que lhe possibilite apropriar-se dos saberes e 

construir competências cognitivas. 

  Charlot (2005) ressalta que o fracasso provém da falta de estudo ou do não fazer de 

maneira eficaz. Assim, as situações de aprendizagem precisam fazer sentido ao aluno, dando-

lhe prazer. Precisam ter um significado, responder a um desejo, de modo que ele sinta 

interesse em ir à escola. Essa escola, por sua vez, precisa ser uma organização que cumpre 

com a função específica de levar o aluno a estudar, aprender, saber, considerando que a 

relação com o saber é também uma relação com o mundo, com os outros e consigo.  

Nessa perspectiva, para que seja cumprido esse objetivo, Freire (1996) propõe que o 

professor seja um agente transformador na formação de seus alunos e que tenha como 

princípio o respeito e o conhecimento prévio da realidade dos mesmos. Assim, a ideia de 

ensinar sobrepõe-se à ideia de transferir conhecimento; ensinar torna-se um ato de troca em 

que “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, 

p.25). Nessa condição, professor e aluno são participantes do processo de construção do 

conhecimento. 

E na complexidade do ato de ensinar, Freire (1996) aponta saberes fundamentais, 

necessários à prática docente, que se apresentam na rigorosidade metódica e na pesquisa, na 
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ética e estética, na competência profissional, no respeito pelos saberes do educando e no 

reconhecimento da identidade cultural, na rejeição a qualquer tipo de discriminação, na 

reflexão crítica da prática pedagógica, no saber dialogar e escutar, no querer bem aos 

educandos, no ter alegria e esperança, no ter liberdade e autoridade, no ter curiosidade, no ter 

consciência do inacabado. E nessa nova condição, espera-se que a relação com o saber 

também se torne mais eficiente, reduzindo a presença de condutas inadequadas ao processo 

ensino-aprendizagem. 

 



17 

CAPÍTULO II – INDISCIPLINA ESCOLAR COMO OBJETO DE 

ESTUDO 

 

 

 

 A palavra disciplina, derivada do latim, foi inicialmente usada para fazer referência a 

um domínio limitado do saber e de sua representação didática. Só a partir do século III, no 

baixo latim, é que o termo disciplina passa a ter a conotação de ordem e correção 

(VASCONCELLOS, 2009). 

Para Vasconcellos (2009), a disciplina apresenta-se como a adequação do 

comportamento. A escola, por sua vez, coloca-se como participante do adestramento social, 

proveniente de um modelo de sociedade capitalista na qual existe um dominador e um 

dominado. Há, sobre o termo, um forte sentido de obediência e submissão, seja por parte de 

nossa sociedade ou de nossas escolas, não havendo espaço para questionamentos e críticas. 

Segundo Vasconcellos (2009, p.45), 

 

(...) o que marca a disciplina são os exemplos da história de submissão à 

ordem do ambiente, que vem da ordem de alguém: os escravos, os exércitos, 

os servos, os operários, os alunos... A disciplina é a resposta positiva, do 

indivíduo ou do conjunto, à vontade do outro, isto é a submissão passiva do 

desejo de um ou de muitos ao desejo do outro. 

  

Para o autor, é preciso analisar o fenômeno da indisciplina como síntese de múltiplas 

determinações que envolvem mudanças no âmbito da família, da escola e da sociedade.  

 Sobre a família, o autor considera que ela não vem cumprindo com seu dever de 

estabelecer limites e desenvolver hábitos básicos, considerados como boa educação aos seus 

membros. No entanto, é preciso considerar que todas as mudanças geradas na família e na 
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escola estão intimamente relacionadas às mudanças na sociedade como um todo. As 

mudanças no mundo, a busca pela satisfação imediata, as exigências do mercado de trabalho 

são fatores que precisam ser considerados. Assim, “Os problemas de família não se explicam 

por si mesmos” (VASCONCELLOS, 2009b, p.27). 

 No que se refere à escola, o autor retrata as mudanças ocorridas ao longo dos anos e o 

quanto essas afetaram os envolvidos. A valorização social da escola, a remuneração mais 

condizente com a função de professor, este como fonte privilegiada de informações, o apoio 

incondicional das famílias, o perfil dos usuários que frequentavam a escola são os elementos 

que Vasconcellos sugere considerar nessa análise. Recomenda, ainda, o autor que se evite o 

saudosismo do passado, comparando a escola de hoje com a de antigamente. 

Dois outros elementos são apontados por Vasconcellos (op cit, p.30): a crise dos 

sentidos, por meio da qual busca-se “superar o velho, mas não se sabe bem como é o novo”; e 

a crise dos limites, que considera que família e escola “não estão com seus autogovernos 

definidos, ficando o aluno desorientado também” (VASCONCELLOS, op cit., p.31). 

Já Estrela (2002) apresenta o termo disciplina como prescrito nos dicionários: 

 

(...) instrumento de punição, dor, direção moral; regra de conduta para fazer 

reinar a ordem numa coletividade, obediência a regra. Já o termo indisciplina 

apresenta-se como um agente de negação ou de desobediência a regra 

imposta/estabelecida (ESTRELA, 2002, p.17). 

 

Para a autora, o termo disciplina pode apresentar-se como um fim educativo, 

considerando-se que a educação tem por objetivo inserir o indivíduo numa sociedade 

organizada a partir da existência de regras que visam mantê-la de forma ordenada e 

harmônica.  

Nesse sentido, o processo disciplinar torna-se parte integrante de uma construção 

histórica e social que, com o passar do tempo e com as relações estabelecidas no convívio 

social, sofre alterações. Dessa forma, é preciso considerar o tipo de disciplina mantida na num 
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dado momento, bem como os sujeitos envolvidos, uma vez que a esses sujeitos são conferidos 

a construção de sentidos singulares acerca da temática na qual estão baseados seus valores, 

suas experiências e sua compreensão de mundo. 

Estrela (2002) afirma que “a indisciplina produz efeitos negativos em relação à 

socialização e aproveitamento escolar dos alunos, e também produz igualmente efeitos 

negativos em relação aos docentes” (ESTRELA, 2002, p.109). O desgaste provocado pela 

indisciplina e pela desordem gera no professor não só a baixa auto-estima, mas também 

sentimentos de frustração, irritação e desânimo, acarretando, por conseqência, a vontade de 

abandonar a profissão.  

Assim, a formação do professor torna-se fundamental para que ele, ao analisar as 

questões do cotidiano escolar, assuma uma postura crítica e não restrinja sua análise a uma 

única vertente. No entanto, segundo a autora esses aspectos têm sido negligenciados ou 

tratados de forma inadequada pelos sistemas de formação. Estrela (2002, p.110) afirma que: 

 

O ensino de massas pôs definitivamente em causa a “pedagogia do dom” e 

hoje o professor tem de ser um técnico dotado de um conjunto de 

competências de caráter didático e relacional para além da necessária 

competência nas matérias que ensina. 

 

Parrat-Dayan (2008) retrata a escola do século XIX na qual se atrelava a disciplina ao 

castigo. O aluno considerado disciplinado era o que se mantinha submisso e obediente em 

relação às regras impostas, enquanto o indisciplinado era o rebelde, o desobediente, o que não 

cumpria as regras estabelecidas. Ainda nesse período, e se estendendo ao século XX, a figura 

do professor era tida como autoritária e detentora de todo e qualquer conhecimento. Ao aluno 

cabia ouvir, em silêncio absoluto, sem qualquer manifestação de dúvida ou questionamento. 

 A autora apresenta como concepção corrente de disciplina a ideia de regra de conduta, 

comum a um grupo, que serve para manter a boa ordem e, por extensão, a obediência à regra. 

As sanções e o castigo apresentam-se como consequência do não cumprimento das mesmas. 

A autora afirma: 
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(...) No sentido mais geral, a disciplina aparece como um conjunto de regras e 

obrigações de um determinado grupo social e que vem acompanhado de 

sansões nos casos em que as regras e/ou obrigações forem desrespeitadas. Um 

dicionário atualizado de educação diz que a disciplina é um conjunto de 

regras de conduta, estabelecidas para manter a ordem e o desenvolvimento 

normal de atividades em uma aula ou num estabelecimento escolar 

(PARRAT-DAYAN, 2008, p.18). 

 

 O artigo de Rego (1996) já indicava a falta de clareza e consenso sobre o significado 

do termo disciplina, destacando pontos importantes para a discussão, bem como as inúmeras 

configurações e enfoques que a noção de disciplina pode assumir. É proposta da autora 

analisar os pressupostos que envolvem o tema no universo escolar. 

Um dos pressupostos apontados por ela é que no cotidiano escolar as situações de 

indisciplina e de comportamentos inadequados, geralmente, são entendidos como uma 

incapacidade dos alunos, uma vez que os mesmos não correspondem aos modelos instituídos 

por nossa sociedade. Para Rego (1996), “a disciplina parece ser vista como obediência cega a 

um conjunto de prescrições e, principalmente, como um pré-requisito para o bom 

aproveitamento do que é oferecido na escola” (REGO, 1996, p.85).  

Outro aspecto importante a ser considerado é que muitas vezes as regras e os 

parâmetros estabelecidos são tidos como medidas autoritárias, cuja finalidade é restringir e 

oprimir. Entretanto, vale destacar que tanto para a vida em sociedade como para a vivência no 

espaço escolar exige-se o cumprimento de regras e atitudes que privilegiem as relações de 

bom convívio entre seus membros. Nessa direção, 

 

(...) A disciplina é concebida como uma qualidade, uma virtude e 

principalmente como um objetivo a ser trabalhado pela escola. Como 

decorrência, a disciplina, ao invés de ser compreendida como um pré-

requisito para o aproveitamento escolar é encarada como resultado (ainda que 

não exclusivo) da prática educativa realizada na escola (REGO, 1996, p.87). 

 

Há de se considerar também, segundo a autora, o modo como a equipe educativa e a 

comunidade interpretam a (in)disciplina, uma vez que afetam diretamente os propósitos da 
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escola, seus objetivos, os critérios avaliativos estabelecidos e, especialmente, as relações 

estabelecidas com os alunos.  

Nesse sentido, compreender as causas da indisciplina torna-se elemento fundamental 

para a análise do problema, pois a partir delas, nos serão reveladas, de certa maneira, visões 

sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem do indivíduo e o papel ao qual a escola 

se propõe.  

Rego (1996) traz em seus estudos elementos importantes, apontados pelos educadores 

para justificar as causas da indisciplina. Entre esses elementos, destacam-se: o mundo 

moderno, que torna as crianças desprovidas de limites; os traços de personalidade dentro de 

uma perspectiva inatista; os meios de comunicação, sendo a televisão a que mais influencia; 

somados à pobreza, à violência e às ausências das famílias, que, por conseqência, não 

valorizam o trabalho da escola. A partir desses aspectos, evidenciamos que, aos olhos dos 

educadores, na maioria das vezes, os fatores causadores de indisciplina escolar são inerentes 

aos seres humanos e provenientes do mundo externo, em relação ao qual a escola se isenta de 

qualquer responsabilidade. 

Outros fatores ainda apontados nos estudos de Rego (op cit.) referem-se à maneira 

como pais e outros profissionais da educação pensam a indisciplina: muitas vezes, atribuem a 

responsabilidade de sua ocorrência ao professor, à sua falta de autoridade, poder de controle e 

aplicação de sanções. No que tange aos alunos, há uma crítica ao sistema escolar quanto às 

relações estabelecidas na escola, que, por vezes, são muito autoritárias. A crítica estende-se 

também à qualidade das aulas, muitas vezes descontextualizadas da realidade. 

 Aquino (1996) ratifica as proposições feitas até o momento e pontua que é preciso 

considerar um novo sujeito histórico que, do ponto de vista dos educadores de modo geral, 

ainda não existe. Para o autor, os educadores estão impregnados de um tempo vivido que já 

não existe mais. 

Outro fator importante diz respeito à democratização do ensino. Por muito tempo, a 

escola esteve preparada para atender à elite brasileira num estilo conservador que, por si só, 

excluía as camadas populares. Hoje, embora ainda tenhamos uma escola excludente, o acesso 

a ela aumentou. O problema em pauta, nos dias de hoje, abrange a qualidade do ensino, 



22 

especialmente aquele oferecido às camadas sociais mais baixas. Segundo Aquino (1996, 

p.44), 

 

(...) os parâmetros que regem a escolarização ainda são regidos por um sujeito 

abstrato, idealizado e desenraizado dos condicionantes sócio-históricos. 

Pensa-se nos sujeitos, como se todos fossem iguais em sua essência e em 

possibilidades (...) 

 

Assim, para o autor, uma vez que a escola não se apresenta disponível a considerar as 

necessidades e valores dos sujeitos envolvidos no processo educativo, a indisciplina coloca-se 

como uma das formas de rejeitar o sistema imposto. Assim, “a indisciplina seria um sintoma 

de injunção da escola idealizada e gerida para um determinado tipo de sujeito e sendo 

ocupada por outro” (AQUINO, 1996, p.45). Na perspectiva sócio-histórica, “(...) a 

indisciplina passaria a ser força legítima de resistência e produção de novos significados e 

funções, ainda insuspeitos, à instituição escolar” (AQUINO, 1996, p.45). 

Ainda segundo o autor, no âmbito psicológico a indisciplina aparece associada a 

“carências psíquicas” do aluno, estas relacionadas a fatores externos, sociais. Um desses 

fatores é o reconhecimento da autoridade, que deve estar posta antes mesmo da escolarização, 

de modo a dar aos indivíduos condições para atuar em sociedade, respeitar regras comuns a 

todos, partilhar responsabilidades, cooperar, agir com solidariedade, elementos esses 

fundamentais para o bom convívio. 

A esse respeito, Aquino (1996) ressalta que tais elementos não são desenvolvidos no 

momento em que a criança ingressa na escola, mas fazem parte da formação humana que é, a 

priori, desenvolvida no seio familiar, a partir do nascimento. 

Assim, entendemos que família e escola são as principais responsáveis pela educação 

da criança e, de certa forma, precisam trabalhar de modo articulado. Entretanto, vale 

considerar que a educação escolar teria como prioridade o desenvolvimento dos saberes e dos 

conteúdos e não a disciplinarização presente hoje, que, de certa forma, ocasiona: o 

desperdício do talento individual e do trabalho qualificado do professor; o desvio de sua 
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função em relação às atividades pedagógicas; e a quebra do contrato pedagógico, responsável 

pela formalização dos combinados entre os envolvidos no processo educativo (AQUINO, op 

cit.). 

Para La Taille (1996), um dos motivos geradores da indisciplina parece ser o 

enfraquecimento do vínculo entre moralidade e sentimento de vergonha. Ao abordar a 

questão, o autor explica que existe um vínculo entre disciplina em sala de aula e moral (LA 

TAILLE, 1996, p.20). Primeiro, porque ambas apontam o problema da relação entre o 

indivíduo e um conjunto de normas; em segundo lugar, porque vários atos de indisciplina 

traduzem-se pelo desrespeito, seja em relação ao colega, ao professor ou à instituição. 

Para o autor, “a indisciplina em sala de aula não se deve essencialmente às falhas 

psicopedagógicas, pois está em jogo o lugar que a escola ocupa hoje na sociedade, o lugar 

que a criança e o jovem ocupam, o lugar que a moral ocupa” (LA TAILLE, op cit., p.22). 

Nesse sentido, afirma ainda que é preciso: 

 

(...) mostrar a seus alunos e a sociedade como um todo, que a finalidade 

principal da escola é a preparação para o exercício da cidadania. E para ser 

cidadão, são necessários sólidos conhecimentos, memória, respeito pelo 

espaço público, um conjunto mínimo de normas de relações interpessoais, e 

diálogo franco entre olhares éticos (LA TAILLE, 1996, p.23). 

 

No livro Limites: três dimensões educacionais, La Taille (1998) faz alusão a três 

conceitos de limites: o limite imposto, o limite a ser transposto e o limite a ser respeitado. 

 O limite imposto refere-se àquele que a criança precisa construir e defender. É esse 

tipo de limite que garantirá a ela a preservação de sua intimidade e privacidade. O segundo 

limite refere-se àquele considerado desafiador, que a criança precisa transpor, num propósito 

de vencer suas dificuldades e de superar-se como ser humano ou, ainda, para alcançar um 

ideal. Já o terceiro, diferentemente do segundo, não deve ser transposto, considerando-se que 

envolve aspectos normativos e tem por objetivo organizar a sociedade, garantindo o bem estar 
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individual e coletivo. Fazem parte desse grupo os limites físicos e os limites normativos que 

organizam a sociedade. 

 

 

2.1 O que as Pesquisas Indicam sobre o Tema Indisciplina 

 

Identificamos nas pesquisas de Bocchi (2002) e Yasamuru (2006) alguns dos 

comportamentos que serviram como parâmetro na compreensão do que é considerado como 

ato indisciplinar. Entre eles: conversas em tom normal ou em tom elevado, gritarias e 

cantorias individuais ou com os colegas, brincadeiras de imitar animais e outros como 

movimentar-se em sala de aula, correr, pular, responder ao professor, agredir fisicamente ou 

verbalmente, perguntar sobre outros assuntos. Esses comportamentos apresentam-se em duas 

vertentes: de um lado, a do professor, que não relaciona esses comportamentos ao seu 

trabalho em sala de aula; de outro lado, a do aluno, que relaciona diretamente esses 

comportamentos ao desempenho do professor e à aula dada.  

Pereira (1998), numa perspectiva Walloniana, analisa situações de conflitos e sua 

relação com os movimentos no cotidiano escolar. Segundo a autora, “a questão do movimento 

no cotidiano escolar traz inúmeras possibilidades de leitura” (PEREIRA, 1998, p.11). 

Todavia, destaca as responsabilidades do meio, as inadequações na compreensão dos 

significados do movimento na atividade infantil e na avaliação dos recursos de controle sobre 

o próprio ato motor de que dispõe a criança naquele momento de seu desenvolvimento. 

Nesse campo, os estudos de PEREIRA (op cit.) revelaram que as rígidas restrições 

impostas ao movimento infantil constituem fator decisivo na criação de uma atmosfera de 

tensão e conflito entre professor e aluno. 

Foi possível observar no discurso das professoras pesquisadas “ideias equivocadas 

acerca da relação entre movimento, atenção e aprendizagem” (PEREIRA, 1998, p.10), sendo 
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a imobilidade dos alunos considerada pré requisito importante para a aprendizagem e a 

atenção. 

Outros fatores foram apontados como geradores de conflitos, entre eles as 

inadequações do espaço ocupado pelo mobiliário, as dificuldades no acesso a este e também 

os temas que não despertavam o interesse das crianças.  

Nesse contexto, Galvão afirma que “quanto maior a clareza que o professor tiver dos 

fatores que provocam os conflitos, mais possibilidades terá de controlar a manifestação de 

suas reações emocionais e, em consequência encontrar caminhos para solucioná-los” 

(GALVÃO, 1995, p.104 apud LEAL, 2007, p.56). 

Nesse sentido, a escola e suas ações disciplinadoras exercem um papel importante no 

desenvolvimento de interações conflituais, sendo que “o conflito pode levar a saltos 

qualitativos nas relações do sujeito com o meio ou em campos internos do funcionamento 

psicológico” (PEREIRA, 1998, p.11). 

A análise dos conflitos do cotidiano escolar, segundo a autora, possibilita ao professor 

corrigir eventuais desajustes em sua prática, melhorando assim a qualidade do trabalho e 

também a compreensão das questões relativas à diversidade de fatores que se entrelaçam na 

prática pedagógica. 

Nesse sentido, a autora ressalta que a proposta pedagógica deve ser capaz de favorecer 

o processo de conhecimento das crianças sobre o mundo que as cerca e enquanto sujeito neste 

mundo, o que exige sensibilidade para atender a cada fase, cada grupo. As linguagens 

expressivas e atividades lúdicas são recursos importantes numa proposta pedagógica que visa 

atender às necessidades originárias do processo de desenvolvimento da pessoa. Informações 

teóricas sobre o processo de desenvolvimento da pessoa são ferramentas fundamentais para 

auxiliar o trabalho do educador.  

Ainda estudando sobre os conflitos, Telma Vinha (2009), pesquisadora da Unicamp, 

em entrevista à Revista Educação, afirma que é necessário haver, no ambiente escolar, a 

discordância, e que o conflito poderia ser uma oportunidade para aprender. Para ela, a escola 
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está equivocada ao tratar a paz como a ausência de conflito. “É pelo conflito e não pela 

doutrinação do que é certo ou errado, que se aprende” (VINHA, op cit., p.6-7). 

A pesquisadora ressalta que a escola, ao criar tantas regras com o propósito de evitar 

os conflitos, acaba por si só despreparando o aluno para as relações interpessoais. Segundo 

ela,  

 

(...) a educação de hoje tem um efeito nocivo para a sociedade não pela 

indisciplina, mas por preparar pessoas que não conseguem perceber 

perspectivas diferentes, sem se sentirem ameaçadas, pessoas que não sabem 

debater, argumentar (VINHA, op cit., p.7). 

 

Para Vinha (op cit.), se a escola quer formar pessoas autônomas, regidas por 

mecanismos de auto-regulação, precisa trabalhar essa questão de forma que a resolução de 

conflitos e valores seja transmitida nos procedimentos e não nos resultados. No entanto, o que 

se vê é que “frequentemente a escola abre mão dos princípios de justiça, de diálogo, de 

respeito em nome da resolução” (VINHA, op cit., p.7). No que se refere às regras, a 

pesquisadora diz: 

 

(...) são pouco obedecidas porque a escola coloca as regras boas e ruins no 

mesmo balaio, e acabam confundindo sobre o que vale a pensa seguir ou não 

(...). Regras que são convencionais podem ser mudadas, princípios não podem 

ser contemporizados (VINHA, op cit. p.8). 

 

A pesquisa ressalta que “os valores de uma sociedade estarão dentro da escola, os 

conflitos idem” (VINHA, 2009, p.7). Assim, a escola precisa abrir espaços para a discussão do 

problema, uma vez que os professores, em sua formação, não foram preparados para lidar 

com os conflitos, com as regras e com a indisciplina de seus alunos, muito embora em seu 

ofício tenham de lidar diariamente com essas questões. 
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Nessa caminhada, faz-se necessária uma escola cooperativa, com uma gestão 

democrática, sendo a base para esse processo a autoridade, que deve ser reconhecida pelo 

aluno na figura do professor, por seu conhecimento ou por seu comportamento ético. 

Ao professor, cabe entender que os conflitos são naturais ao processo educativo e que 

com sua mediação o aluno terá condições de solucioná-los. Em sua proposta, a autora sugere 

não apenas resolvê-los, mas também torná-los “assertivos para o aluno, para o professor e 

para a sociedade” (VINHA, op cit., p.8). 

Tal tarefa não se apresenta fácil de ser cumprida. Os estudos de Leal (2007) mostram 

que a falta de interesse em solucionar os conflitos pode ser considerada como uma síndrome 

que afeta as pessoas que trabalham e lidam com outras pessoas.  

 

Essa síndrome é uma preocupação internacional e foi denominada de Burnout 

que significa “perder o fogo” ou “perder a energia”, ou seja, o profissional 

perde o ânimo e não tenta recuperar as forças, desaparece toda a motivação. 

Essa síndrome afeta os profissionais cujo foco de atuação está nas interações 

com outros sujeitos, assim percebe-se o quanto é importante estar atento para 

como se processa essa relação, os sentimentos, as emoções e a própria 

motivação para manter a relação entre os pares e alunos (CODO e 

MENEZES, 1999, apud LEAL, 2007, p.55-56). 

 

 Nos estudos de Eccheli (2008), a indisciplina nas salas de aula parte da falta de 

motivação dos alunos diante do que é ensinado na escola. Assim, o primeiro passo para conter 

os problemas indisciplinares no espaço escolar seria o de motivar os alunos, produzindo 

sentidos em relação ao que é ensinado na escola, de modo que crianças ou jovens tenham uma 

participação ativa em relação aos conhecimentos apreendidos, sendo possível expressá-los e 

relacioná-los ao dia a dia. Nesse contexto,  

 

É presumível, portanto, que uma nova espécie de disciplina possa despontar 

em relações orientadas dessa maneira: aquela que denota tenacidade, 

perseverança, obstinação, vontade de saber. [...] Anteriormente, disciplina 

evocava silenciamento, obediência, resignação. Agora, pode significar 

movimento, força afirmativa, vontade de transpor os obstáculos. [...] 
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Disciplina torna-se então, vetor de rebeldia para consigo mesmo e de 

estranhamento para com o mundo - qualidades fundamentais do trabalho 

humano de conhecer (AQUINO, 1996, p.53). 

 

 Para Eccheli (op cit), essas condições descritas somente acontecerão se existir a 

mediação do professor, elemento fundamental para motivar e dar sentido às situações de 

aprendizagem. É importante que o professor faça uso de sua autoridade, resolvendo de forma 

respeitosa os problemas ocorridos em sala de aula, proporcionando clima satisfatório para que 

o processo ensino-aprendizagem ocorra, e, ainda, para que haja a solidificação de valores que 

envolvam a boa convivência.  

Sposito e Galvão (2004), em um artigo produzido a partir de uma pesquisa realizada 

em escola pública de SP acerca das práticas e percepções sobre a violência, e que tem as 

dificuldades escolares como eixo principal dos problemas, trazem, a partir do que dizem os 

alunos, questões importantes que envolvem a superação dos problemas como preconceito, 

discriminação, violência e drogas, mas não o problema do ensino. Aos olhos dos alunos, este, 

se a escola não se dispuser a resolver, ninguém mais poderá fazê-lo.  

Para as autoras, tal colocação feita pelos alunos demonstra uma redução de 

expectativas em relação às atribuições da escola. Assim, se na escola não ocorrer a apreensão 

dos saberes sistemáticos, eles – alunos – não conseguirão “mobilizar recursos intelectuais, 

sociais e materiais para obtê-los em outros espaços de vida, sobretudo, se considerarmos sua 

origem social” (SPÓSITO e GALVÃO, 2004, p.360). Outro dado relevante que aparece na 

pesquisa das autoras refere-se a uma “ambiguidade caracterizada pela valorização do estudo 

como promessa futura e a falta de sentido que encontram no presente” (p.361). 

 Ao falar de dificuldades, os alunos explicam que não se situam na matéria e enfatizam 

a importância do professor na clareza das explicações, na paciência ao tirar dúvidas, na 

relação da matéria com a vida deles; associam também o desempenho do professor ao fato de 

ele se envolver com o aluno e com o seu trabalho, dando-lhe apoio, demonstrando satisfação 

por sua profissão e por seus alunos. O respeito e o reconhecimento foram tidos como 

elementos que contribuem para diminuir as dificuldades em aprender. 
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 Nessa pesquisa, observou-se que os alunos valorizam o clima amistoso e divertido e 

este aparece como um contraponto em relação às aulas monótonas e repetitivas. Expressar-se, 

apresentar as ideias e debatê-las também são aspectos valorizados. Na voz de uma das alunas: 

“todo aluno quer um professor que seja exigente, mas que respeite o aluno”. Supõe-se que a 

capacidade do professor em manter a ordem da classe seja importante, devendo pautar-se no 

respeito pelo aluno. 

 Nas situações que envolvem alunos interessados e desinteressados, a opinião entre os 

alunos oscila entre a eliminação ou segregação dos desinteressados e uma atitude mais 

compreensiva para a possibilidade de conversão daqueles que, no momento, eram vistos como 

“sem solução”. Outras dimensões como injustiças, agressões, humilhações e a sociabilidade 

entre os pares foram abordadas.  

 Os aspectos mais citados como humilhantes estão no julgamento que a escola faz do 

aluno. Não ter paciência com as dúvidas, ridicularizar perguntas formuladas em sala sobre os 

conteúdos, expor resultados avaliativos do aluno são fatores preponderantes na questão da 

humilhação. Segundo as autoras, “o insucesso escolar chega a ser admitido porque se sentem 

co-autores desse fracasso, mas o fracasso tornado público é insuportável, pois expõe e 

destrói para o outro uma imagem positiva de si” (SPOSITO e GALVÃO, 2004, p.372). 

A ausência de equipamentos públicos e lazer nos bairros e as condições de 

insegurança fazem com que os alunos vejam o espaço escolar aquele que possibilita 

interações sociais múltiplas, favorece o aprendizado das relações e também da amizade, 

especialmente para as meninas, que, além da sociabilidade, veem aí uma saída do mundo 

privado da família. Estruturam-se também no espaço escolar grupos e tipos de conduta que 

permitem construir territórios de reconhecimento do outro: os folgados, os nerds, os 

populares e outros. 

Observou-se também, o contraste entre as queixas dos professores, baseadas no 

desinteresse dos alunos pelos estudos, e as queixas dos alunos, assinalando os problemas de 

aprendizagem como os mais importantes quando comparados aos atos de indisciplina. 

 Santos e Nunes (2006), também envolvidas com a pesquisa sobre o tema aqui 

discutido, apontam para uma indisciplina que não estaria no aluno, mas sim nas dificuldades 
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que a escola atual encontra para gerir uma nova proposta que envolve um sujeito mais ativo e 

crítico, com novos interesses, numa perspectiva reflexiva, e uma vontade coletiva que 

transponha os sinais de esgotamento e de incapacidade, aos quais, segundo as autoras, a 

escola ainda nos dias de hoje encontra-se submetida. 

 Para as autoras, o professor precisa ter maior autonomia para lidar com a indisciplina, 

atuando a partir de um trabalho bem definido, que contenha objetivos e metas claras, capazes 

de responder a essa nova demanda. Para a prática dessa nova proposta, torna-se fundamental 

que o professor possa contar com parcerias e com o apoio de toda equipe técnico pedagógica. 

À equipe gestora, que está à frente da organização, cabe potencializar melhores condições de 

trabalho e apoio aos professores, instrumentalizando-os, de modo que tenham condições para 

identificar os problemas que norteiam o espaço escolar e para buscar elementos inovadores 

que favoreçam o trabalho educativo.  

 Freller (2001), ao realizar uma pesquisa com as famílias de uma determinada escola, 

confirmou que para a grande maioria dos pesquisados o conceito de disciplina assemelha-se 

ao de obediência, ao silêncio e à pouca participação dos alunos, conceitos esses que se 

apresentam muito condizentes àquilo que, de modo geral, os professores definem como 

disciplina.  

 Assim, os estudos da autora apontam para o fato de a equipe educativa atribuir, como 

justificativa para os problemas disciplinares ocorridos na escola, a ausência das famílias. Para 

os educadores, as famílias não vêm cumprindo com seus deveres de órgão responsável pela 

formação moral e humana, tampouco estabelecendo limites para que crianças e jovens tenham 

um suposto “bom comportamento” na escola, uma vez que, aos olhos da equipe educativa, a 

família é a grande responsável pela formação do sujeito, enquanto a escola ficaria responsável 

pela produção e transmissão dos conhecimentos acadêmicos. 

Para os pais que participaram da pesquisa, atrás dos comportamentos indisciplinados 

as crianças estão buscando comunicar algo que não conseguem expressar adequadamente. 

Uma das hipóteses levantadas para justificar os problemas de indisciplina está no nervosismo 

que a criança acumula quando não consegue realizar uma tarefa ou, ainda, quando trazem 

para a escola problemas pertinentes aos seus familiares. Há, ainda, o fato de os pais 
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responsabilizarem e justificarem os comportamentos indisciplinados em função da má 

influência dos amigos e também dos meios de comunicação, especialmente, a televisão. 

Alguns participantes da pesquisa, ainda que de maneira muito discreta, apontam para 

as práticas e para os processos inadequados da escola frente aos encaminhamentos dos 

problemas que, de alguma forma, passam a gerar indisciplina. Contudo, a obediência às 

normas é ratificada pelas famílias, mesmo quando contraditórias em relação aos valores por 

elas acreditados. As sanções e as punições também são valorizadas e reforçadas pelos pais, 

com o propósito de inibir as condutas indisciplinares.  

Há participantes que também expressaram seu desacordo ao serem chamados pela 

escola para ouvirem reclamações sobre seus filhos, até mesmo porque acreditam que a escola 

não os ouve. Esses pais expõem que são chamados à escola para colaborarem em áreas 

delimitadas e de forma predeterminada. Incorporam essa determinação e passam a se 

relacionar com a escola de forma distante e alheia. 

Em contrapartida, os professores entendem esse comportamento como de desinteresse 

pelos filhos. O que ocorre, na verdade, é que para os pais tal comportamento ocorre pelo fato 

de não se sentirem suficientemente preparados para relacionar-se com a equipe educativa, 

ocupando uma posição inferior e de submissão em relação aos professores. 

Oliveira (2002) aponta a necessidade de desconstruir a ideia da família composta por 

pai, mãe e irmãos, nos fazendo considerar os novos modelos familiares que começaram a 

surgir. A pesquisa mostra que para responder a um modelo de cultura neoliberal e às 

demandas sociais, os pais precisam trabalhar muito. Para isso, deixam os filhos sozinhos ou à 

mercê dos irmãos mais velhos, que não apresentam condições psicológicas suficientes para 

suprir e atender às necessidades das crianças menores, justificando, assim, os problemas 

disciplinares apresentados na escola. No entanto, a autora afirma que as ações tomadas pelas 

famílias, sejam elas positivas ou negativas, geralmente refletem no espaço escolar. 

Foi ratificado na pesquisa que os conceitos e valores empregados na escola são 

geralmente geridos pelos professores e pela equipe educativa, e que o cotidiano escolar traz 

aos seus alunos regras disciplinares previamente estabelecidas, que normalmente expressam 

proibição, autoritarismo, pouco espaço para o diálogo e a negociação, além de sansões como a 
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suspensão. Assim, os estudos de Reis (2000) confirmam: “O aluno, enquanto sujeito de seu 

processo de aprendizagem, não tem sido suficientemente ouvido sobre questões do cotidiano 

escolar, que lhe são tão pertinentes” (REIS, 2000, p.4). 

 A pesquisa indica que a proposta pedagógica também deve ser considerada. Muitas 

vezes a metodologia, os conteúdos e as avaliações não correspondem à realidade do aluno, 

tampouco às suas expectativas e necessidades, acarretando desinteresse, desmotivação, baixa 

auto estima, abrindo espaço para outras formas de manifestação, no caso, a indisciplina. 

O trabalho de Silva, A.P. (2009) teve como objetivo compreender as questões 

relacionadas ao fracasso escolar, à indisciplina e à evasão escolar sob o ponto de vista do 

aluno pobre, fracassado, considerado indisciplinado. 

Seus estudos revelaram que alguns alunos frequentadores da escola, pelo seu próprio 

status social, já foram prognosticados como indisciplinados, com problemas cognitivos e 

psicológicos, antes mesmo que as dificuldades surgissem. Num estudo com alunos do PIC
1
, a 

autora percebeu que os próprios professores que assumem essas turmas as caracterizam como 

turmas de alunos-problema ou alunos que não conseguiram se adaptar à escola, seja pelo 

comportamento ou pela aprendizagem. 

Foi constatado que desde cedo os alunos aprendem a esconder suas dificuldades ou 

tentam demonstrar que a superaram, uma vez que estas são entendidas pelos professores como 

incompetência e não como possibilidade para aprender. Entretanto, muitos desses alunos que 

apresentaram baixo rendimento destacaram-se em atividades que focalizam outras habilidades 

A pesquisa ressalta ainda que, normalmente, as dificuldades de aprendizagem estão 

atreladas a fatores biológicos ou familiares. Dessa forma, a escola se exime da avaliação dos 

seus procedimentos e do tratamento dado aos seus alunos, encaminhando-os a outros 

profissionais na expectativa de que eles ensinem o que é necessário ao mundo escolar.  

                                                 
1
 PIC – Projeto Intensivo no Ciclo: Em 2008 a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou o 

Projeto Intensivo no Ciclo - PIC, cujos estudos haviam sido iniciados em 2007. Esse projeto, especificamente 

voltado à 3
a
 e 4

a
 séries do Ensino Fundamental, focalizou os alunos considerados com dificuldades de 

aprendizagem, visando alfabetizá-los e inseri-los nas classes regulares (Diário Oficial de 21.dez.2007). 
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Todavia, pais e alunos também emitem seus pareceres, relacionando as causas do 

fracasso de seus filhos à ineficiência dos professores. Questões sobre “como aprender a ler, 

se o professor não o solicita”, “como obter resultados satisfatórios se o trabalho docente é 

descontínuo em relação a trocas”, “como é possível gostar da escola e de estudar se o 

professor bate, ofende”, fazem do profissional professor alguém desacreditado, que sequer 

explica os conteúdos e permanece em sala.  

A pesquisa também diagnosticou que há pouco espaço para que os alunos se 

expressem e sejam ouvidos, especialmente os alunos que apresentam sucessivas situações de 

mau comportamento. Para a autora, depositar confiança nas ações dos alunos, especialmente 

dos rotulados como maus alunos, pode ser positivo, ainda que não suficiente para que a escola 

lhes dê credibilidade. Entretanto, quando essas marcas e rótulos determinam a decisão final 

sobre quem estava ou não com a razão, acentua-se o mau comportamento de determinados 

alunos, ao mesmo tempo em que outros se aproveitam do bom status para tirar proveito dos 

demais. 

Nos casos dos atendimentos voltados às necessidades e interesses dos alunos, a 

pesquisa mostrou que serviram mais para identificar aqueles que não se adaptam à escola, 

enfatizando suas fragilidades, do que propriamente para uma tentativa de resgatá-los e de 

valorizar suas conquistas. Nesse contexto, a autora conclui que “a forma como são tratados 

pelo sistema reforça a naturalização das práticas escolares como se elas não fossem objeto 

de escolhas política e pedagógica” (SILVA, A.P., 2009, p.162). 

Collares (1992) busca desconstruir a ideia de que os fatores orgânicos são 

determinantes para o fracasso do aluno em seu processo de aprendizagem e na escola. Dentre 

os diversos enfoques, a autora privilegiou o da desnutrição, por ser ela a mais disseminada 

para rotular as crianças pobres que não apresentam bom desempenho escolar. 

Para a autora, justificar o fracasso escolar dessas crianças como uma causa orgânica, 

inerente a elas, sem considerar os aspectos sociais em que vivem as mesmas, é uma forma de 

acobertar os problemas que a escola não consegue resolver e, quando encaminhadas ao 

serviço médico ou de saúde mental, são geralmente tratadas por especialistas imbuídos do 

mesmo preconceito dos professores.  
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Os estudos de Collares (1992) revelam que a fome é a principal causa da incidência de 

desnutrição em crianças e pode-se afirmar que essa é consequência direta da má distribuição 

de renda existente em nossa sociedade. Entretanto, seus estudos enfatizam que esse grau de 

desnutrição não afeta o desenvolvimento do sistema nervoso central e, portanto, não torna a 

criança deficiente mental, incapaz de aprender o que a escola tem a lhe ensinar, muito 

embora, para professores, diretores e especialistas o mau rendimento decorra desse fator. Essa 

talvez seja uma forma de ocultar a falha da escola e do sistema educacional em geral. 

Assim, a medicalização do fracasso escolar passa a exercer um papel fortemente 

tranqilizador para a escola e para o sistema. Observamos que essa medicalização cumpre um 

papel ideológico tão preponderante que nem mesmo professores com grande compromisso 

político conseguem rompê-lo. Nesse sentido, a autora recomenda que desmistifiquemos as 

famosas causas do fracasso escolar, tendo a clareza de todos os fatores que o determinam.  

 Entre os trabalhos pesquisados, que consideram o olhar dos alunos, destacamos a 

pesquisa realizada por Trevisol (2007). A autora identificou que nos sentidos constituídos 

pelos alunos acerca da indisciplina “há uma relação de causa e efeito entre aprendizagem e 

bom comportamento” (TREVISOL, op cit., s.p.). 

Outros aspectos considerados prejudiciais ao aprendizado são apontados no trabalho 

da autora. Entre eles, a falta de vontade do aluno em estudar, a indisciplina da família, que 

falha na educação dos filhos, e também a indisciplina do professor, que, segundo a autora, 

apresenta-se na ausência de autoridade. 

 A pesquisa evidencia a dificuldade que a escola apresenta em administrar as relações 

que ocorrem em seu interior e, segundo a autora, ainda há um longo caminho a ser percorrido 

para conter tais problemas; caminhos esses que implicam em aprofundar os estudos acerca do 

tema, considerar o contexto escolar e os procedimentos pedagógicos adotados pela escola, 

bem como, estreitar o vínculo com as famílias dos alunos. 

Outro aspecto apontado na pesquisa refere-se à dificuldade que a escola tem em 

modificar sua estrutura e organização. Investimentos na qualidade de ensino, incentivo na 

formação e no aperfeiçoamento dos professores, melhorias no espaço físico são fatores 

fundamentais para a melhoria da escola. E, ainda, compreender os sentidos constituídos pelos 



35 

sujeitos que ali estão é fator indispensável para iniciar um movimento de conscientização, de 

mudança da escola e das pessoas que a constituem, seja no âmbito da disciplina, seja nos 

aspectos que envolvem a aprendizagem. 

Com base nessa perspectiva, o trabalho de Silva, A.C. (2009) ressalta que a escola não 

deve preocupar-se apenas com as questões cognitivas, mas também com o sujeito como um 

todo. A escola, como instituição responsável pela educação formal, deve vislumbrar novas 

possibilidades, inclusive no que se refere à concretização de uma escola preparada para 

atender a todos, em suas necessidades individuais. Conhecer os alunos e o modo como eles 

significam e experienciam a escola são condições fundamentais para a melhoria das relações 

sociais. Para se chegar a isso, faz-se necessário conhecer a história do aluno, com o propósito 

de compreender suas ações presentes e projetar as intervenções que trarão um resultado 

futuro. 

Moro (2004), em seus estudos, procurou investigar o âmbito da formulação das regras 

e de sua apropriação em sala de aula. Essa investigação pressupôs identificar o grau de 

democratização da instituição, o nível de maturidade ética dos participantes do ambiente 

escolar e, a partir da forma como as regras são apresentadas, indicar a qualidade das relações 

que envolvem o respeito entre as partes e os pontos de tensão geradores de indisciplina a 

serem trabalhados de outra maneira nas relações. 

Os resultados obtidos mostraram um distanciamento entre o que os alunos pensam e 

suas atitudes na classe, “como se todos permanecessem em estado de heteronomia moral, ou 

como não se reconhecessem como sujeitos responsáveis pelo ambiente no qual estão 

inseridos” (MORO, 2004, p.109). Nesse caso, os contratos pedagógicos e de assembléias de 

classe são indicados pela autora como uma forma de oportunizar a professores e alunos 

reconhecerem-se participantes do processo, uma vez que os alunos, historicamente, têm 

assumido uma postura passiva e difícil de ser modificada. 

No que se refere às regras que envolvem o comportamento dos alunos, verificou-se 

que estão explícitas e que, embora estes não participem da sua construção de um modo geral, 

não as veem como injustas; já as que se referem ao processo de aprendizagem ou às 

metodologias utilizadas pelos professores, estas não foram mencionadas.  
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Foi possível evidenciar, na pesquisa, uma forte expectativa para que o professor 

assuma o comando da sala de aula, aplique sansões e faça valer sua autoridade, evitando a 

desorganização e favorecendo a aprendizagem. Observou-se, ainda, que os alunos conseguem 

perceber, em suas posturas, atitudes transgressoras, mas não percebem o impacto das mesmas 

no ambiente escolar. 

Assim, reforçar o diálogo entre os pares e democratizar as relações em sala de aula, 

incluindo o aluno nos processos decisórios, pode ser uma forma de torná-lo mais consciente 

de seus direitos e deveres e de fazê-lo exercer a cidadania, a começar pelo espaço escolar. 

 Os estudos de Chaves (2005) mostram os sentimentos trazidos pelos docentes no que 

tange à indisciplina escolar, fornecendo material para uma reflexão sobre o papel da escola, 

do currículo e da participação dos alunos. Em sua pesquisa, a autora trata o fenômeno da 

indisciplina como um “termômetro” que indica a necessidade da instituição escolar em 

adequar-se às novas demandas relacionadas aos sujeitos que a ela têm acesso.  

Para isso, as relações entre professores e alunos devem ser repensadas constantemente, 

de modo que estas contribuam para a autonomia e autodisciplina dos alunos, deixando de lado 

os interesses individuais, em prol de um projeto educativo mais democrático e compartilhado. 

Nesse sentido, Aquino (1998) aponta a necessidade de regular as relações pedagógicas e a 

organização do trabalho na escola, considerando novos modelos e deixando para traz posturas 

autoritárias que, por vezes, inibem ações transformadoras. Nessa vertente, segundo Chaves 

(2005), o projeto educativo pode contribuir, deixando de ser um instrumento meramente 

formal e passando a considerar a realidade do cotidiano escolar. A autora ressalta que: 

 

(...) devem-se balizar as regras e o convívio na sala de aula e na escola e o 

Projeto Político Pedagógico deve ser um instrumento de reflexão, em que 

sejam consideradas as condições de trabalho com que se deparam os 

profissionais, as demandas da comunidade e, sobretudo, o aluno concreto 

(CHAVES, 2005, p.18). 
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  Outros elementos que interferem no processo educacional e nas relações existentes na 

escola são destacados na pesquisa, entre eles as jornadas extensas e o mau aproveitamento dos 

espaços coletivos para discussão do assunto, dificultando, assim, a comunicação entre os 

profissionais e, por consequência, a tomada de decisões. Há de se considerar ainda que o par 

professor-aluno deve ser olhado de forma articulada e com o propósito de resolver não apenas 

as questões disciplinares, mas toda e qualquer situação que possa gerar o fracasso escolar e a 

exclusão dos envolvidos.  

Entre as queixas mais contundentes trazidas pelos professores podem ser destacadas: o 

desinteresse do aluno, o excesso de conversa, a falta de atenção, os gritos, a negação em fazer 

as atividades em sala de aula e, também, o uso indevido do boné. No âmbito dos sentimentos 

destacam-se: a raiva, a impotência e o medo da reação do aluno e das retaliações quando 

repreendidos. Já no âmbito discente os sentimentos apontados foram: desprestigio, raiva, 

injustiça, descontentamento, frustração, falta de escuta docente e de contemplação em suas 

pautas reivindicatórias.  

 Alves (2002) teve como objetivo, em sua pesquisa, investigar a indisciplina em sala de 

aula a partir de observações feitas pelos professores. Por meio da prática, buscou investigar a 

influência dos conteúdos nas aulas, a metodologia utilizada e tipos de relações interpessoais 

no comportamento indisciplinado. Durante o trabalho, foi possível verificar que a prática de 

retirar o aluno de sala de aula ou de encaminhá-lo a outros é bastante frequente. Assim, não 

trabalhar as situações de conflitos pode ser entendido como se o professor achasse impossível 

modificar o aluno.  

O contexto apresentado mostrou que a escola não contribui para que os alunos 

estudem com prazer e que tenham vontade de nela estar. Foram evidenciados constantes 

atrasos dos professores em sua chegada às aulas e um excesso de faltas e licenças, devido a 

problemas de saúde, gerando assim, baixa qualidade das aulas, uma vez que o professor 

substituto não tinha a aula preparada para a ocasião. Observou-se também a despreocupação 

em adequar os conteúdos trabalhados à realidade dos alunos e em refletir se, de fato, estava 

ocorrendo a aprendizagem. Para a pesquisadora, esses aspectos poderiam estar influenciando 

nos comportamentos inadequados. A sugestão dada por ela seria a de analisar o cenário em 

que o fenômeno indisciplinar está ocorrendo, reconhecendo-o como parte de um todo. 
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O artigo de Silva et al. (2008) trata a indisciplina como um desafio à formação do 

professor. Os autores ratificam o grande problema que a indisciplina traz para o espaço 

escolar aos olhos dos professores: a indisciplina torna-se motivo de desgaste e perda de 

tempo. Professores argumentam que o tempo que perdem tratando o assunto poderia ser 

utilizado para trabalhar com os alunos. 

A pesquisa considera que a escola e a equipe educativa exercem um papel importante 

na transformação e mudança dos alunos; que a escola deve proporcionar ao aluno condições 

materiais, humanas e ambientais para que haja uma convivência agradável e um trabalho 

eficiente em direção à conquista da autodisciplina do indivíduo.  Para as autoras, a autoridade 

do professor é fundamental no processo disciplinar do aluno. O professor deve construir com 

seus alunos um conceito de disciplina não baseado na imposição e repressão, mas sim na 

negociação e compreensão das regras claras e justas que os levem à autonomia, à consciência 

de seus direitos e deveres, favorecendo o coletivo e a transformação da realidade. A esse 

respeito, Vasconcellos afirma: 

 

Sem autoridade não se faz educação; o aluno precisa dela, seja para se 

orientar, seja para poder opor-se (o conflito com a autoridade é normal, 

especialmente no adolescente), no processo de constituição de sua 

personalidade. O que se critica é o autoritarismo, que é a negação da 

verdadeira autoridade, pois se baseia na coisificação, na domesticação do 

outro (VASCONCELLOS, 1997, p. 248). 

 

 Entretanto, tal tarefa, para Silva et al. (2008), não se apresenta como fácil de cumprir, 

uma vez que os professores, em seu processo de formação, não foram contemplados com 

estudos sobre como lidar com as questões disciplinares. No entanto, ressaltam os autores que 

cabe ao professor, a partir de sua prática, repensar algumas supostas verdades e, por sua 

própria ação, interferir nos conflitos estabelecidos no espaço escolar.  

De modo geral, a pesquisa mostrou que os professores atribuem a indisciplina a 

problemas externos, como causas sociais, desestrutura familiar, situação financeira e outros, 

isentando-se de toda e qualquer responsabilidade. Percebeu-se também a necessidade de 
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estudos aprofundados no que se refere às causas da indisciplina, bem como a necessidade dos 

professores reverem suas práticas para que possam resolver os problemas disciplinares com 

maior clareza. Isso implica na formação dos profissionais, constatada como insuficiente. 

Quanto à escola, constatou-se que a mesma não pode ignorar as transformações existentes. 

Nessa direção, o papel da comunidade é de extrema relevância, uma vez que esta deve ser 

incluída nos processos decisórios da escola, inclusive em relação aos casos de indisciplina, 

que não podem ser encarados como fenômenos isolados.  

Por fim, a pesquisa ratifica que o modelo de “bom aluno” presente no universo escolar 

está pautado no ser obediente, passivo, não questionador, acrítico em relação às normas 

estabelecidas, sendo que o controle, a arbitrariedade, a imposição, a vigilância são, ainda, os 

elementos que regem e, de alguma forma, garantem a disciplina na escola. 

 A pesquisa de Negrão e Guimarães (2006) discute a forma de tratamento dada às 

questões disciplinares no interior das escolas, a partir de relatos de alunos e de professores do 

Ensino Fundamental II. Tais relatos apresentam-se como indicadores de sentidos no que se 

refere à relação professor-aluno e à temática desenvolvida. 

 Sobre as concepções, evidenciou-se as representações que eles têm de si mesmos e dos 

lugares que ocupam na escola. A concepção de bom ou mau aluno está relacionada ao 

comportamento e aos referenciais cognitivos. Ser bom aluno implica verificar o quanto ele se 

ajusta às normas estabelecidas, que pressupõem: não conversar ou só fazê-lo na hora certa, 

respeitar professor e colegas, não se movimentar na sala de aula, etc. Além dos aspectos 

comportamentais elencados, ser considerado um bom aluno também diz respeito aos aspectos 

cognitivos: é preciso „ser inteligente‟ e/ou „ter boas notas‟.  

 Em relação à conduta dos professores, os alunos demonstraram expectativas em torno 

do controle disciplinar. Para eles, o professor que não consegue ter o controle da disciplina 

não pode ser considerado bom professor. Percebe-se também que há, por parte dos alunos, 

uma valorização maior do professor mais afetivo, que acolhe, aconselha e conversa. 

 Para os alunos, a questão da disciplinarização é o que diferencia uma escola boa de 

uma ruim; o professor é o detentor do poder, enquanto o aluno deve apresentar-se obediente 

às imposições da escola. Contudo, a escola é, antes de tudo, um espaço de socialização e não 
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pode ser considerada apenas como um espaço de reprodução e transmissão de conteúdos 

formais; a escola é concebida como fonte de saber e de ascensão, que lhes garantirá um futuro 

melhor. 

 Ao analisarem os relatos dos professores, a partir dos mesmos critérios adotados na 

análise dos relatos dos alunos, os autores puderam observar que são muito parecidos aos dos 

alunos. No que se refere à concepção do professor em relação ao aluno, foi observado que a 

justificativa para as dificuldades e o mau aproveitamento dos alunos é a carência cultural e o 

fator econômico, enquanto o desinteresse do aluno passa a ser o regulador da motivação dos 

professores, ou seja, se o aluno não tem interesse o professor também se fragiliza, não 

encontrando em si recursos interiores suficientes para modificar tal condição.  

Os autores destacam as dificuldades encontradas pelos professores atualmente, quando 

se deparam com o acúmulo de atribuições, com a responsabilidade de preparar o aluno para o 

mercado de trabalho, formá-lo para a cidadania, suprir suas carências afetivas e a ausência das 

famílias. Tal condição, segundo os autores, coloca alunos e professores em lados opostos. 

Estes últimos, frente a essa situação, sentem-se destituídos de autoridade e poder. Nessa 

condição, justificam o desgaste, seu mau desempenho e sua perda de autoridade, a partir de 

fatores como condições precárias de trabalho, baixos salários e, até mesmo, o sistema de 

avaliação – no caso, a promoção automática –, que já não os possibilita vincular as atividades 

avaliativas como instrumentos de coerção para conter a indisciplina. 

 No que se refere à concepção de escola, para os professores ela é concebida como 

refratária à conjuntura social e em seus discursos é possível observar interesses distintos em 

relação aos dos alunos e, ainda, uma forte necessidade de disciplinarização no processo 

educativo. Para os professores, a falta de interesse é o agente principal da indisciplina, 

elemento esse de ordem externa ao ambiente escolar. Entre outros fatores apontados pelos 

professores, estão os de ordem socioeconômica e de insuficiência das políticas 

governamentais. A questão do gênero também apareceu no discurso dos professores: os 

meninos foram considerados os mais agressivos, enquanto as meninas são consideradas 

indisciplinadas em relação ao comportamento sexual tido como adequado. 

 Bocchi (2007) estuda a indisciplina sob uma nova premissa, considerando que o aluno 

é o protagonista e o diálogo entre o par professor-aluno é o atributo principal do processo 
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educativo. Disciplina passa a ser entendida como sinônimo de organização, autoridade, 

compromisso e competência docente. 

 

Observado sob esse prisma, o comportamento disciplinado não pode ser 

entendido como comportamento padronizado, rígido. Pelo contrário, a 

disciplina exclusivamente “regulamentadora” pode impedir a criatividade. 

Assim, por exemplo, as regras de futebol, não só regulamentam, mas 

possibilitam o jogo. As regras e as proibições no trânsito não visam impedir o 

deslocamento de veículos, mas ajudá-los. Se, por outro lado, nenhuma norma 

for atendida e cada qual fizer a sua maneira, seguramente, este é o caminho 

mais indicado em direção ao caos (BOARINI, 1998, apud BOCCHI, 2007, p. 

11) 

 

 Nesse contexto, Rego (1996, p. 87) ratifica a disciplina como “um conjunto de 

parâmetros que devem ser obedecidos no contexto educativo, visando uma convivência e 

produção escolar de melhor qualidade”. Nessa direção, cabe à escola buscar novos caminhos 

para alcançar este novo patamar, de forma que esse seja compreendido como um processo 

coletivo, no qual se tornam imprescindíveis a confiança e o vínculo entre os envolvidos. 

Pensar em disciplina, sob esse novo olhar, implica tê-la com sentido de organização, 

como uma das formas de alcançar os objetivos propostos e de auto-desenvolvimento, seja na 

ordem pessoal, educacional, profissional ou na sociedade. 

A disciplina deve apresentar-se como instrumento de promoção, emancipação, 

liberdade, autonomia, autodisciplina, de modo que nas ações individuais sejam considerados o 

coletivo, o outro e a sociedade como um todo.  

No plano pedagógico, é importante que consideremos as ações dos educadores e sua 

forma de lidar com a autoridade diante das circunstâncias. Há a necessidade de se 

democratizar as relações no universo escolar. Democratizar implica oportunizar a todos a 

participação no processo de emancipação. Nesse sentido, o vínculo torna-se um elemento 

fundamental na concretização dessa proposta e o professor, fundamental na articulação dos 

saberes e nessa nova forma de pensar e agir. 
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Tornam-se imprescindíveis no espaço escolar ações que garantam não só a 

democracia, mas todos os valores que nela estão implícitos, como o respeito, a elevação da 

dignidade de nossos alunos e todos os outros atributos já mencionados. Em suma, faz-se 

necessário desconstruir a imagem concebida ao longo de muitos anos acerca do tema, 

transformando o espaço escolar em um lugar de partilha de informações e aquisição de 

conhecimentos, baseado em relações amistosas e de respeito a cada um e à própria tarefa que 

cabe aí realizar. 
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CAPÍTULO III: Psicologia Sócio-Histórica e Dimensão Subjetiva da 

Indisciplina Escolar 

 

 

 

Conforme anunciado na introdução, a base teórica desta pesquisa é a Psicologia Sócio-

Histórica, fundamentada na Psicologia Histórico Cultural de Lev Semenovich S.Vygotsky, 

que caracteriza o homem como um sujeito ativo, social e histórico em movimento e 

transformação, a partir dos processos sociais e históricos.  

 Entre os aspectos que fundamentam a Psicologia Sócio-Histórica, destacamos seu 

caráter crítico e epistemológico, que não só a diferencia de outras psicologias, mas possibilita-

nos compreender o processo de desenvolvimento do homem em sua totalidade, a partir das 

atividades exercidas por ele no plano real, evitando assim, leituras naturalizantes. 

Ao considerarmos nosso objeto de estudo, a indisciplina escolar, a partir do qual 

pretendemos desvelar os sentidos e significados atribuídos pelo par professor-aluno, a 

Psicologia Sócio-Histórica vem contribuir com o propósito de analisar o fenômeno da 

indisciplina como multideterminado e parte integrante de uma realidade social na qual os 

sujeitos envolvidos precisam ser estudados em sua totalidade, considerando-se, inclusive, os 

sentidos subjetivos apreendidos por eles em suas experiências. Sentidos esses que remetem a 

uma gama de significações, e que estão atrelados ao momento histórico, nas formas de 

subjetivação das experiências vividas pelo indivíduo, considerando que estas ocorrem de 

modo particularizado e único, na relação homem-meio. 

Frente a esse objetivo, torna-se relevante conhecer o cenário em que surge a 

Psicologia Sócio-Histórica, considerando sua concepção de homem, seu método, suas 

categorias e os aspectos metodológicos aí imbricados e que sustentam a teoria. 
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A Psicologia Histórico Cultural postulada por Vygotsky (1896-1934) emerge na antiga 

Rússia, num cenário histórico, político e social de grande ebulição e dificuldades. Com o fim 

da Revolução Russa, em 1917, a sociedade soviética ainda não correspondia ao seu projeto 

coletivo de sociedade, o qual impulsionou a revolução. Nos anos seguintes, foi possível 

observar na sociedade russa a presença de contradições nas formas de produção e 

organização, aspecto explicado por Tuleski (2002) a partir da teoria Vygotskiana como: 

 

[…] luta concreta de duas tendências em constante litígio, uma que quer 

afirmar-se na realidade objetiva e, por decorrência, no mundo das ideias, e 

outra que se mantém por força das relações de produção capitalista ainda 

presentes. A crise da psicologia, descrita por ele, reproduz a luta concreta 

entre a velha e a nova sociedade, e a confusão de conceitos, exposta em 

diversos textos, exterioriza a falta de clareza do período de transição, em que 

a forma de sociedade anterior não desapareceu ainda e a nova sociedade não 

se firmou, permanecendo em combate relações e concepções, no seio de uma 

mesma sociedade (TULESKI, 2002, p.75). 

  

Partindo desse cenário, Tuleski (2002) afirma que a cisão existente na psicologia vem 

mostrar que a discussão não era apenas científica, mas também ideológica. A dicotomia entre 

teorias materialistas e idealistas da época não só representava, na sociedade, a divisão de 

classes, como também, expressava a divisão, no processo do trabalho, entre o pensar e o fazer, 

entre o interesse individual e a realização.  

Assim, tendo como fundamento o marxismo, e adotando o materialismo histórico e 

dialético como filosofia, teoria e método, Vygotsky propôs a construção de uma “nova 

psicologia” que pudesse “superar o antagonismo clássico entre materialismo e idealismo, da 

mesma forma que o capitalismo seria superado pelo comunismo” (TULESKI, 2002, p.61). 

Desse modo, a Psicologia Sócio-Histórica, com base nos fundamentos da Psicologia 

Histórico Cultural de Vygotsky, apresenta-se como uma psicologia que vem contrapor-se às 

correntes vigentes no século XX: a mecanicista e a determinista, que postulam uma 

universalidade do humano, concebendo o homem como um ser dissociado, em sua gênese, do 

mundo material e da sociedade. Na Psicologia Sócio-Histórica, o homem é resultado de sua 



45 

história, fruto das condições objetivas por ele vividas e não pode ser visto dissociado de sua 

historicidade e do mundo material. Segundo Bock (2009), a Psicologia Sócio Histórica:  

 

Fundamenta-se no marxismo e adota o materialismo histórico e dialético 

como filosofia, teoria e método. Nesse sentido, concebe o homem como ativo, 

social e histórico; a sociedade, como produção histórica dos homens que, 

através do trabalho, produzem sua vida material; as ideias, como 

representações da realidade material; a realidade material, como fundada em 

contradições que se expressam nas ideias; e a história, como movimento 

contraditório constante do fazer humano, no qual, a partir da base material, 

deve ser compreendida toda a produção de ideias, incluindo a ciência e a 

psicologia (BOCK, 2009, p.17). 

 

Para Bock (2009, p.33), na concepção materialista, os fenômenos são explicados a 

partir da realidade material, que é vista como tendo existência independente em relação à 

ideia, ao pensamento, à razão. A dialética vem expressar o movimento de dualidade 

estabelecido na relação homem-meio em constante construção, contradição e transformação, 

rompendo, assim, com o olhar dicotomizante que os dissociava. Por fim, considera ainda a 

historicidade, elemento importante na constituição do humano, pois reúne a materialidade da 

realidade objetiva e concreta e a ação do homem ao longo de sua história, a partir de suas 

necessidades. Gonçalves e Bock (2009, p.118) afirmam que a categoria historicidade 

representa a ideia de que “[...] todos os fenômenos humanos são produzidos no processo 

histórico de constituição da vida social”, permitindo-nos, assim, compreender a realidade do 

mundo e dos sujeitos como movimento e sempre constituída na relação permanente e 

simultânea que mantêm entre si. A categoria historicidade permite-nos entender a realidade e 

o sujeito em permanente movimento e construção; permite-nos, ainda, duvidar de qualquer 

postulado que naturalize aspectos da realidade e do sujeito, considerando, assim, que tudo está 

em permanente construção.  

No caso da indisciplina, essa perspectiva nos leva a compreendê-la como uma 

construção histórica que se insere em determinado contexto, e, para compreendê-la, é 

necessário que seja estudada onde acontece ou onde é utilizada como recurso nas relações 

sociais. A indisciplina precisa ser entendida, também, como um fenômeno em movimento, 
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que se modifica enquanto conceito no processo educacional. Assim, podemos dizer que não 

há uma disciplina ou indisciplina natural, universal, que possa ser utilizada como padrão. Há 

uma construção de acordos ou regras sociais que são postos ou nomeados como (in)disciplina. 

Essa nomeação indica e envolve processos de significação que são constituídos na realidade 

social, econômica e cultural. Os atores que constituem e participam do universo escolar são 

afetados por todos esses mecanismos e, nessa relação com outros sujeitos, apropriam-se de 

um conhecimento que, de modo individual e singular, os possibilitará expressar, no convívio 

social, suas experiências, emoções e sentimentos. É a ação significativa que permite a 

constituição do fenômeno aqui estudado. 

Tais aspectos rompem com a ideia de que há um mundo pronto e acabado, que cada 

indivíduo nasce e ocupa um lugar fixo na sociedade, que o sujeito é visto como causa de si 

mesmo, levando a leituras naturalizantes. Permitem-nos, também, abandonar a ideia de que as 

diferenças existentes decorrem do aproveitamento que cada indivíduo faz das condições que a 

sociedade igualitariamente lhe propõe. Mundo e sujeito correspondem a âmbitos distintos, 

mas de um mesmo processo. 

Das categorias que a Psicologia Sócio-Histórica abarca, construídas a partir do método 

materialista histórico e dialético postulado por Marx e explorado por Vygotsky, Luria e 

Leontiev, cujo objetivo é “explicitar, descrever e explicar o fenômeno estudado em sua 

totalidade” (AGUIAR, 2009, p.95), imerso em suas transformações e contradições, 

destacamos a categoria mediação que não opera apenas como elo entre dois elementos, mas 

também com a função de organizar a relação entre esses elementos. A categoria mediação 

permeia todas as relações do sujeito com o plano real e é por meio dela que podemos acessar 

e apreender, na totalidade e complexidade, a relação dialética entre objetividade e 

subjetividade, entre sentidos e significados constituídos pelos sujeitos. A categoria mediação 

pode ser entendida como: 

 

(...) uma categoria metodológica e, portanto, uma abstração ou construção 

ideal, com a intencionalidade de explicar a complexa realidade social. Como 

categoria dialética de compreensão do mundo, é entendida como constitutiva 

do ser humano; carrega a materialidade e, sem dúvida, as contradições que a 

compõem, e permite uma apreensão do real que rompe com as dicotomias 
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interno-externo, objetivo-subjetivo, significado-sentido, afastando-nos, assim, 

de concepções naturalizantes da realidade (AGUIAR et al., 2009, p.58). 

 

As categorias pensamento e linguagem também são fundamentais “para a 

compreensão da constituição do sujeito e para que avancemos na compreensão das 

categorias significado e sentido, centrais para o percurso metodológico” (AGUIAR et al., 

2009, p.55), que serão discutidas no capítulo metodológico. 

Assim, ao nos referirmos à categoria pensamento, entendemos que o pensamento é a 

síntese de toda apropriação do sujeito. O pensamento precede e se materializa na fala, mas 

existe sem que se objetive na fala. E aí, a linguagem não serve como expressão de um 

pensamento pronto. Ao transformar-se em linguagem, o pensamento se reestrutura e se 

modifica. O pensamento não se expressa, mas se realiza na palavra. Para Vygotsky “o 

pensamento engloba vários processos, dentre os quais a memória, a cognição e o afeto, 

porém, não se confunde com cada um desses processos (AGUIAR et al., 2009, p.55). 

Já a linguagem coexistiu com a existência humana e seu desenvolvimento, servindo 

como recurso de mediação entre os homens, como forma de transmissão de sua produção, de 

compartilhamento das necessidades de vida que fomentavam sua produção. Ela traz em si 

todo o arcabouço histórico, cultural e social de uma dada comunidade, construído ao longo de 

sua existência, e reflete o modo de vida, de pensar, de se organizar, de se estruturar, 

resguardando os valores imbricados naquela comunidade. É expressa através de signos, que 

possuem um valor compartilhado entre os sujeitos, e que lhes representa algo que foi 

acumulado, a partir de sua produção e de seus precedentes. 

As categorias Sentido e Significado constituem duas importantes categorias de análise 

da psicologia sócio-histórica, pois, como afirmam Aguiar et al. (2009, p.60), 

 

são momentos do processo de construção do real e do sujeito, na medida em 

que objetividade e subjetividade são também âmbitos de um mesmo processo, 

o de transformação do mundo e constituição dos humanos. Jamais poderão ser 

considerados e, assim, apreendidos dicotomicamente. 
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Assim, ao entrarmos no campo dos sentidos e significados, especialmente no campo 

dos sentidos, entramos em contato com o plano da subjetividade dos sujeitos, que Furtado 

(2002, p.86-7) define como “um campo socialmente construído e que se expressa no plano 

individual” ou ainda, “como um fenômeno humano que escapa à concretude da objetividade”.  

Nesse sentido, ao estudar a dimensão subjetiva da realidade, o autor afirma que: 

 

a realidade é a expressão do campo de valores que a interpretam e ao mesmo 

tempo o desenvolvimento concreto das forças produtivas. Há uma dinâmica 

histórica que coloca os planos subjetivo e objetivo em constante interação, 

sem que necessariamente se possa indicar claramente a fonte de determinação 

da realidade. Isso nos leva a afirmar que a realidade é um fenômeno 

multideterminado, e isto inclui uma dinâmica objetiva e também subjetiva. O 

indivíduo é o sujeito singular dessa dinâmica e assim como recebe pronta a 

base material e os valores, também é agente ativo da transformação social 

independente de ter ou não consciência do fato ( FURTADO, 2002, p.92). 

 

Ao falarmos de dimensão subjetiva da indisciplina, ressaltamos a presença dos sujeitos 

nos processos sociais, sujeitos que, por suas experiências, vão se constituindo e, de alguma 

maneira, expressam, a partir de suas vivências, sua forma de ser, pensar e agir. Sujeitos que, 

por suas atividades, vão constituindo o mundo. Nesse sentido, cabe ressaltar que a Psicologia 

Sócio-Histórica assume o compromisso com a realidade objetiva social e histórica do lugar 

onde se opera, propondo-se a ir além daquilo que lhe é apresentado na aparência da realidade, 

desvelando sua composição e todos os determinantes aí embutidos.  

Podemos concluir que todos os aspectos epistemológicos e metodológicos apontados 

até o momento, norteiam este trabalho e, ao procurarmos estudar a indisciplina escolar dando 

visibilidade aos sentidos constituídos pelo par professor-aluno, estamos propondo estudar o 

fenômeno em sua totalidade, superando visões dicotômicas entre objetivo e subjetivo, 

considerando que a indisciplina contém, em seu processo, parte de uma construção histórica e 

social, que se expressa a partir das condições concretas do homem com o mundo e de como 

essas se articulam às relações de poder existentes na escola e refletem na realidade.  
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O “fenômeno da indisciplina” possui uma dimensão dada pela presença de sujeitos que 

o constituem. Os sujeitos não são consequência da realidade onde estão inseridos, mas são 

parte dela, a constituem com suas significações, suas condutas e sentimentos, e é a partir 

dessa compreensão que a escola conseguirá atender a esse novo sujeito que está posto em 

nossa sociedade. 

Nosso estudo é uma contribuição para essa construção. 
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CAPÍTULO IV: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

 Neste capítulo, descrevemos os procedimentos metodológicos empregados para 

identificar os sentidos e significados constituídos por alunos e professores acerca da 

indisciplina escolar. Discutiremos também, as categorias sentido e significado, importantes na 

perspectiva sócio-histórica, utilizadas, aqui, como recurso para caracterização da dimensão 

subjetiva da indisciplina. 

Conforme mencionado no capítulo anterior, a Psicologia Sócio-Histórica tem como 

método o materialismo histórico e dialético, que não dissocia o homem de sua realidade e de 

sua história. Nessa perspectiva, os aspectos objetivos e subjetivos constituem-se em um 

mesmo processo, ou seja, ambos constituem-se mutuamente na relação entre si, sem se 

anularem um ao outro, de modo que o homem em contato com a natureza e com o mundo 

mantenha uma relação tal que ao mesmo tempo em que transforma, é transformado; ao 

mesmo tempo em que afeta algo, é afetado; e nessa relação dialética, produz novos 

conhecimentos, que são expressos em sua forma de ser, agir e pensar.  

As categorias sentido e significado constituem duas importantes categorias de análise 

da psicologia sócio-histórica, vistas como “[...] momentos do processo de construção do real 

e do sujeito, na medida em que objetividade e subjetividade são também âmbitos de um 

mesmo processo, o de transformação do mundo e constituição dos humanos. Jamais poderão 

ser considerados e, assim, apreendidos dicotomicamente” (AGUIAR et al., 2009, p.60). 

Nesse contexto, podemos explicar os significados como parte do espaço coletivo, 

comuns a toda uma sociedade ou a grupos e mais estáveis no tempo, quando comparados aos 

sentidos; são heranças históricas e culturais produzidas e compartilhadas socialmente entre os 

sujeitos, constituídas no próprio meio social e por meio da cultura existente, que possibilita o 

entendimento, a comunicação e a relação entre os sujeitos de uma sociedade. O significado é 
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um elemento essencial da palavra e, ao mesmo tempo, do pensamento. Os sujeitos que 

participam desse contexto e que são os construtores ou reprodutores dessa significação 

estabelecida, por outro lado, recriam em si significações singulares, denominadas sentido. 

Para Leontiev (apud AGUIAR et al., 2009, p.61), 

 

[...] os significados levam a uma vida dupla. Eles são produzidos pela 

sociedade e têm seu histórico no desenvolvimento da linguagem, na historia 

do desenvolvimento das formas da consciência social; (...) Nessa sua 

existência objetiva, os significados obedecem a leis sócio-históricas e, ao 

mesmo tempo, á lógica interior de seu desenvolvimento. Porém, apesar de 

toda a riqueza inexaurível, toda a diversidade dessa vida dos significados, eles 

permanecem escondidos dentro de outra vida e em outro tipo de movimento – 

seu funcionamento nos processos da atividade econsciência de indivíduos 

específicos, ainda que possam existir somente por meio desses processos. 

Nessa sua segunda vida, os significados são individualizados e “subjetivados” 

apenas no sentido de que seu movimento no sistema das relações sociais não 

está neles diretamente contido; eles entram em outro sistema das relações, 

outro movimento. Mas a coisa notável é que, ao fazer isso, não perdem a sua 

natureza sócio-histórica, a sua objetividade. 

 

Ao falarmos de sentidos, podemos descrevê-los como a categoria mais particular de 

entendimento. Trata-se da significação pessoal. Caracterizam-se pela construção do 

pensamento a partir das experiências que o sujeito constitui no mundo. Tais condições 

decorrem das condições objetivas e subjetivas do sujeito, considerando suas experiências de 

vida, seus afetos, a sociedade e os significados sociais, tudo, em uma combinação ou processo 

singular e individual. 

 

o sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ela 

desperta em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma formação 

dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada. O 

significado é apenas uma dessas zonas do sentido que a palavra adquire no 

contexto de algum discurso e, ademais, uma zona mais estável, uniforme e 

exata (VYGOTSKY, [1934] 2001, p.465). 
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No processo de conhecimento do fenômeno, o empírico é nosso ponto da partida 

(AGUIAR e OZELLA, 2006), e o que se espera é que o caminho percorrido supere o 

aparente, ou seja, que a pesquisa não se restrinja apenas à descrição dos fatos, mas permita 

conhecê-los em sua essência, nas relações e processos que os constituem. O propósito maior é 

estudar o fenômeno em seu processo social e histórico.  

Gonzalez Rey (2005) explica que a pesquisa qualitativa caracteriza-se por seu caráter 

dialógico, de construção e interpretação da realidade, e por sua atenção ao estudo de casos 

singulares. É o que o autor chama de Epistemologia Qualitativa, pois “defende o caráter 

construtivo interpretativo do conhecimento, o que de fato implica compreender o 

conhecimento como produção e não apropriação linear de uma realidade que nos apresenta” 

(p.5).  

Com base nesses aspectos, o autor enfatiza o caráter teórico sobre o empírico, assim 

como a construção sobre a descrição. 

 

O conhecimento é uma construção, uma produção humana, e não algo que 

está pronto para conhecer uma realidade ordenada de acordo com categorias 

universais do conhecimento. Disso surgiu o conceito “zona de sentido”, 

definido por nós como aqueles espaços de inteligibilidade que se produzem na 

pesquisa científica e não esgotam a questão que significam, senão pelo 

contrário, abrem a possibilidade de seguir aprofundando um campo de 

construção teórica (GONZALEZ REY, 2005, p.6). 

 

 É por essa razão que o autor fala em produção de dados ao invés de coleta de dados. 

Quando produzimos dados, teorizamos sobre o empírico. “A significação de cada registro 

empírico durante o desenvolvimento de um sistema teórico é, necessariamente, um ato de 

produção teórica, pois é inseparável do sistema teórico” (GONZALEZ REY, 2005 p.7). Vale 

ressaltar que o empírico não é uma condição de verificação do conhecimento, é o momento 

em que a teoria confronta a realidade e consegue dar visibilidade ao não visto. 

A teoria, na pesquisa qualitativa, acompanha todo o processo de pesquisa, mas não 

deve ser vista como doutrina e sim como algo que está em desenvolvimento e construção: 
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“[...] o teórico não se reduz a teorias que constituem fontes de saber preexistentes em relação 

ao processo de pesquisa, mas concerne, muito particularmente, aos processos de construção 

intelectual que acompanham a pesquisa” (GONZALEZ REY, 2005, p.11).  

Portanto, ao procurarmos compreender o humano, torna-se necessário pesquisá-lo em 

sua relação com o mundo. Temos de considerar que, embora distintos, humano e mundo, um 

está imbricado no outro, não podendo ser pensados de maneira estanque, separada e 

individualizada, mas sim estudados em sua relação. 

Aguiar e Ozella (2006, p.224) afirmam sobre a “impossibilidade de construir um 

método alheio a uma concepção de homem”. Para os autores, “falamos de um homem 

constituído na dialética com o social e com a história, sendo ao mesmo tempo, único, 

singular e histórico”. E ainda:  

 

Esse homem, constituído na e pela atividade, ao produzir sua forma humana 

de existência, revela – em todas as suas expressões, a historicidade social, a 

ideologia, as relações sociais, o modo de produção. Ao mesmo tempo, esse 

mesmo homem expressa a sua singularidade, o novo que é capaz de produzir, 

os significados sociais e os sentidos subjetivos. Individuo e sociedade vivem 

uma relação na qual se incluem e se excluem ao mesmo tempo (AGUIAR e 

OZELLA, 2006, p.224).] 

 

Nesse processo, a linguagem torna-se um instrumento de mediação para as interações 

entre o sujeito, o meio físico-social e o pensamento, a síntese de toda apropriação do sujeito. 

Aguiar et al. (2009), afirmam que “as categorias linguagem e pensamento são fundamentais 

para a compreensão da constituição do sujeito e para que avancemos na compreensão das 

categorias significado e sentido, centrais para o percurso metodológico”. (p.55). 

Neste sentido, esta investigação toma a fala como sua fonte de informação, buscando 

aproximar-se dos sentidos e significados que nos permitem dar visibilidade à dimensão 

subjetiva do processo educacional, que tem a (in)disciplina como um de seus aspectos 

constitutivos.  
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4.1 Objetivo da Pesquisa 

 

Como já apresentado na Introdução deste trabalho, esta pesquisa tem como objetivo 

analisar e dar visibilidade aos sentidos e significados constituídos por professores e alunos 

sobre a indisciplina como fenômeno do cenário escolar. Para isso, buscou elementos da 

vivência e experiência de alunos e professores em relação ao assunto, o que nos permitiu uma 

aproximação dos elementos de significação. 

Pontuados os pressupostos do método, pode-se indicar de modo sintético que se 

buscou, na fala de dois professores e um aluno de escola pública da periferia da cidade de São 

Paulo, o relato de suas vivências escolares, destacando-se o aspecto da (in)disciplina escolar. 

Dessa forma, buscamos nos aproximar dos sentidos e significados constituídos por esses 

sujeitos. 

O estudo pretendeu, ainda, desconstruir a indisciplina com um significado estável, 

único e universal, para compreendê-la em seu movimento e espaços de singularização.  

A compreensão das significações permitiu dar visibilidade à dimensão subjetiva do 

processo de ensino-aprendizagem, ou seja, à participação dos sujeitos, com seus conteúdos 

singulares e subjetivos e, ao mesmo tempo, portadores das significações coletivas na 

produção do fenômeno denominado indisciplina. 

 

 

4.2 Instrumentos Utilizados para a Produção de Dados 

 

Utilizamos dois instrumentos para obter as informações de interesse da pesquisa: o 

questionário e a entrevista, aplicados em dois momentos no período de outubro a dezembro de 
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2010, para 29 alunos de 8
a
 série (9

o
 ano)

2
 do período vespertino de uma escola pública da 

cidade de São Paulo, cuja faixa etária compreendia entre 14 e 16 anos de idade. 

A escolha por essa série e faixa etária deu-se em função das experiências profissionais 

vivenciadas até o momento, bem como, por entendermos que os alunos nessa idade possuem 

condições para um diálogo crítico e uma análise reflexiva sobre o tema em questão, uma vez 

que são alunos que já contemplam vários anos de experiência escolar. 

Num primeiro momento, para a apreensão dos significados existentes sobre o assunto 

estudado, utilizamos o questionário semi-estruturado. Esse questionário contemplou 24 

questões que versaram sobre: conhecer o aluno, suas experiências escolares, sua relação com 

os amigos; conhecer como ele compreende a temática indisciplina; entender como ele 

constitui a relação disciplina-aprendizagem e a relação professor-aluno. E, por fim, por meio 

de frases a serem completadas com palavras-chave, pretendia-se aprofundar a temática, bem 

como, perceber possíveis contradições nas falas dos sujeitos. 

Num segundo momento, com o objetivo de desvelar os sentidos constituídos pelos 

sujeitos envolvidos na pesquisa, utilizamos, como recurso, entrevistas semi-estruturadas que, 

segundo Aguiar e Ozella (2006, p.229), correspondem a “um dos instrumentos mais ricos e 

que permite acesso aos processos psíquicos que nos interessam, no caso os sentidos e os 

significados”. 

Em relação às entrevista com as professoras e o aluno, julgamos importante, por nos 

permitir uma análise mais contextualizada, ter como participantes professores e aluno da 

mesma escola. As duas professoras entrevistadas lecionavam para a classe pesquisada e o 

aluno entrevistado participou do preenchimento do questionário.  

As questões utilizadas na entrevista foram às mesmas formuladas para o questionário 

aplicado aos alunos, contemplando assim, os mesmos aspectos e nos permitindo um maior 

aprofundamento.  

 

                                                 
2
 Na escola pesquisada, a nomenclatura utiliza não sofreu alteração. As turmas de Ensino Fundamental II são 

denominadas 5
a
 a 8

a
 séries. Em algumas situações, os próprios professores referem-se à turma pesquisada como 

8
a 
série – 9

o
 ano. 
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4.3 Caracterização da escola e dos Participantes da Pesquisa 

 

Características tanto do contexto no qual foi desenvolvida a pesquisa como dos 

sujeitos participantes são relevantes neste estudo, uma vez que procuramos entendê-los à luz 

de sua sócio-história, historicamente situados, considerando que o que revelam a partir do que 

dizem em circunstâncias quaisquer traz sempre a significação nessa perspectiva da Psicologia 

Histórico-Cultural, considerada neste trabalho. Assim, as seções a seguir apresentam o aluno e 

as professoras participantes da pesquisa. 

 

 

4.3.1 A escola 

 

Foi escolhida para a pesquisa uma escola estadual, localizada na Zona Norte da cidade 

de São Paulo. A comunidade atendida pela escola não se restringe apenas à demanda de 

alunos do bairro em que está inserida, mas sim ao público de bairros vizinhos, considerados, 

em sua maioria, com um alto índice de exclusão
3
. 

A opção por uma escola da rede pública e uma clientela considerada pobre deu-se pelo 

fato de acreditarmos que esse grupo social apresenta-se como maioria nas escolas da cidade 

de São Paulo, sendo importante dar voz a eles, permitindo um conhecimento dos sentidos e 

significados que eles têm constituído sobre a indisciplina. Os instrumentos utilizados, 

questionário e entrevista, contribuíram para essa compreensão.  

Fundada há aproximadamente 50 anos, a escola atende às famílias de condição 

socioeconômica D e E. Em uma breve entrevista com a diretora, conseguimos informações 

sobre a escola, que nos permitiram conhecer as características do local e do público atendido 

por ela. A escola possui 1450 alunos distribuídos em três períodos, sendo que há em 

                                                 
3
Segundo o Atlas da Exclusão Social - Agenda Não-liberal da Inclusão Social no Brasil (Pochmann et al., 2004). 
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funcionamento 15 salas no período da manhã, 14 no período da tarde e 9 no período da noite. 

A grande maioria dos alunos reside no entorno e nos bairros vizinhos à escola.  

As classes são constituídas, em média, de 40 alunos. Entretanto, dificilmente estão 

todos os alunos presentes no dia-a-dia. A média diária de frequência é de 30 alunos por sala. 

O critério de escolha para a formação das salas tem como princípio grupos heterogêneas e 

idades compatíveis. 

A equipe gestora é constituída por uma diretora e uma vice-diretora. A equipe se 

completa com duas coordenadoras pedagógicas, uma que atua no período da manhã e no 

período da noite, com os alunos de Ensino Médio, e a outra, no período da manhã e da tarde, 

com alunos de Ensino Fundamental II. A escola não possui Ensino Fundamental I. Seu quadro 

de professores é composto por um grupo de 35 efetivos e 33 contratados. 

Segundo a diretora, os alunos, de modo geral, veem a escola como um espaço de 

entretenimento e de encontro com os colegas, ou seja, um local de socialização, onde poucos 

apresentam interesse em aprender. 

Para a diretora, a principal dificuldade enfrentada pela escola é o problema da 

indisciplina, que aparece na falta de reconhecimento, por parte do aluno, de um espaço que foi 

feito para eles, na falta de cuidado e zelo pelo patrimônio escolar. Ao contrário do que deveria 

ser e se espera, diz a diretora: há depredações, pichações e muita sujeira. 

Sobre a relação da escola com as famílias, a diretora cita a falta de acompanhamento e 

suporte aos alunos. As famílias veem à escola como “depósito para seus filhos, e a cumprir 

obrigações e deveres e terem seus direitos atendidos”. A entrevistada menciona que não há 

limites por parte das famílias: “não educam seus filhos para que tenham uma postura 

adequada no ambiente escolar e mesmo assim, os defendem quando estão errados”. 

Sobre as regras disciplinares, a escola realiza no início de cada ano uma reunião 

informativa aos pais e alunos, na qual informa os direitos e deveres que competem aos  

mesmos. São apresentadas as sanções aplicada no caso de haver algum procedimento 

inadequado por parte dos alunos. Nessa reunião, também são dadas informações acerca de 
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todo o funcionamento da escola e da manutenção em relação à infraestrutura, normalmente 

realizada no período de férias.  

Sobre a avaliação, não há um padrão definido; apenas são usados valores de 0 a 10 

para as atividades dadas aos alunos, de acordo com critérios estabelecidos pelos professores.. 

Em situações informais vividas por mim nos dias em que realizei a pesquisa, pude 

apreender algumas outras informações seja por meio de alunos, funcionários ou por minhas 

próprias impressões sobre a infraestrutura e a organização da escola. Vale ressaltar que tais 

observações são aqui retratadas, uma vez que ilustram o cenário no qual a escola está inserida. 

No quesito infraestrutura, a escola possui uma biblioteca bem equipada para atender 

aos projetos nas diversas disciplinas e é especialmente utilizada nas aulas de leitura, na 

disciplina de Língua Portuguesa. Possui uma cantina para atender o horário de lanche dos 

alunos. O almoço e o jantar são oferecidos para todos os alunos, muito embora nem todos 

apreciem. Há também laboratórios de Ciências e Informática. 

Observei que a escola mantém-se fechada com um portão de ferro e grades. Para 

adentrá-la, é necessário identificar-se por meio de uma campainha eletrônica e aguardar até 

que alguém possa atender. Outro ponto que chamou atenção foi o quesito limpeza, pois a 

escola estava bastante suja. Ao conversar com um dos alunos que estava no pátio, ele 

informou que a escola, desde o início do ano, tem contado com apenas um funcionário para a 

realização de toda limpeza. 

Chamou-me a atenção também, talvez pelo barulho, o número de alunos no pátio, em 

horário de aula. A professora entrevistada explicou que tal situação decorre da falta de 

professores e que nem sempre é possível “adiantar aulas”, ainda que essa seja uma prática 

constante. 
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4.3.2 A classe e os sujeitos da pesquisa 

 

Considerando que na escola há três salas de 8
a
 série (9º ano), sendo duas no período da 

manhã e uma no período da tarde, e que não houve um critério previamente definido para a 

escolha da sala, optamos em trabalhar com a sala do período vespertino. São 40 alunos 

matriculados na turma, no entanto, a frequência diária corresponde a aproximadamente 70% 

do número de matriculados, ou seja, 28 alunos por dia
4
. A faixa etária dos alunos varia de 14 a 

16 anos. 

Para a escolha dos sujeitos, consideramos a afirmação de Gonzalez Rey: 

 

o conhecimento científico, a partir do ponto de vista qualitativo, não se 

legitima pela quantidade de sujeitos a serem estudados, mas pela qualidade de 

sua expressão. O número de sujeitos a serem estudados responde a um critério 

qualitativo, definido essencialmente pelas necessidades do processo de 

conhecimento que surgem no curso da pesquisa (GONZALEZ REY, 2005, 

p.95) 

 

Na escolha do aluno a ser entrevistado não houve critérios previamente estabelecidos. 

A única condição estabelecida, conforme já mencionado, foi que o aluno deveria estar no 9º 

ano e ter participado do primeiro momento da pesquisa, o preenchimento do questionário. 

Esse aluno, chamado nesta pesquisa de João
5
, tem 16 anos de idade, foi reprovado em 

algumas séries e foi possível observar que suas experiências escolares trazem marcas 

profundas no que tange às relações vividas na escola.  

Sobre as professoras pesquisadas, escolhemos duas, adotando como critério para a 

escolha a obrigatoriedade de lecionar para o grupo de alunos participantes do questionário, ou 

seja, os alunos do 8
a
 série (9º ano) do período vespertino, e também o tempo de exercício no 

magistério. Nessa direção, optamos por entrevistar uma professora com muitos anos de 

                                                 
4
 Estimativa feita pelos docentes do grupo. 

5
 Os nomes atribuídos aos sujeitos aluno e professoras são fictícios, a fim de preservar sua identidade. 
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experiência na profissão e a outra com pouca vivência na profissão, esperando assim, 

apresentar um contraponto entre as duas. São chamadas na pesquisa de Ana e Bete, 

respectivamente. 

A professora Ana tem aproximadamente 60 anos de idade e mais de 40 anos de 

experiência no magistério. Atuou em diversas escolas da rede pública como professora e 

também como diretora escolar. Já a professora Bete é mais jovem, com 37 anos de idade e 

experiência de 5 anos no magistério. É efetiva e essa é a segunda escola que trabalha. Antes 

de ingressar no magistério, atuava como projetista de móveis.   

 

 

4.4 Procedimentos para Análise dos Dados 

 

Para análise dos dados produzidos por meio do questionário, extraímos a partir das 

respostas apresentadas pelos alunos categorias que serão expostas nas tabelas do capítulo V, 

bem como uma descrição do que foi apreendido das respostas dadas pelos alunos que 

realizaram o questionário.  

Para análise dos dados produzidos nas entrevistas semi-estruturadas, utilizamos como 

referencia as orientações de Aguiar e Ozella (2006) sobre os Núcleos de Significação, que têm 

por objetivo “apreender os sentidos que constituem o conteúdo do discurso dos sujeitos 

pesquisados” (AGUIAR e OZELLA, 2006, p.223). Para esse processo, foram realizadas 

diversas leituras flutuantes, destacando palavras e frases que, ao serem aglutinadas, por 

semelhança ou contraposição, deram origem aos pré-indicadores, indicadores e por último aos 

núcleos que expressarão, ou seja, “os pontos centrais e fundamentais que trazem implicações 

para o sujeito, que o envolvam emocionalmente, que revelem as suas determinações 

constitutivas” (AGUIAR e OZELLA, op cit., p.231). 
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CAPÍTULO V: ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

 

 

 Conforme já descrito, o objetivo desta pesquisa é analisar e dar visibilidade aos 

sentidos e significados constituídos por professores e alunos sobre a indisciplina como 

fenômeno do cenário escolar. Neste capítulo apresentamos as análises dos questionários 

realizados pelos alunos de 8
a
 série (9º. ano) seguidas de uma síntese geral das respostas 

obtidas no questionário, apresentadas nas tabelas. Na sequência, apresentamos os “núcleos de 

significação” realizados a partir das falas dos sujeitos no processo de entrevista. 

 

 

5.1 Análise dos Questionários 

 

Conforme mencionado anteriormente, as quatro primeiras perguntas do questionário 

(Como você chegou nesta escola? Fale um pouco sobre sua história com esta escola. Você 

tem amigos? Tem apelidos? Quais? Por quê?), foram colocadas no questionário para 

conhecer melhor os entrevistados e para que os mesmos se sentissem à vontade para 

preenchê-lo. Assim, a respostas a essas perguntas não foram sistematizadas em tabelas. 

Iniciamos, então, pela categorização das perguntas e respostas voltadas ao tema do 

trabalho. 
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Tabela 1: Conceito de Disciplina 

Categoria Número de respostas % 

Educação 10 34,48 

Regras e ordem 6 20,68 

Respeito às pessoas 5 17,24 

Fazer o que é pedido 5 17,24 

Não sei 2 6,88 

Comportamento coletivo 1 3,44 

Total 29 100 

 

A tabela 1 nos permite verificar que 34,48% das respostas (%) conceituam a disciplina 

a partir da noção de educação. Os participantes não expressam em suas respostas o que 

entendem por tal definição; a palavra educação aparece de maneira genérica e indefinida. O 

mesmo ocorre com a segunda categoria, que concentra 20,68% das respostas, relacionando 

disciplina a regra e ordem, o que implica em obedecer às regras da escola e da família. Ainda, 

aparece com 17,24% a ideia de respeito ao outro e, com igual percentual, a de fazer o que é 

pedido, ou seja, obedecer. Apenas um sujeito refere-se à disciplina como comportamento 

coletivo. Dois sujeitos afirmam que não sabem a resposta. 

 

Tabela 2: Conceito de indisciplina 

Categoria Número de respostas % 

Não ter educação 11 37,93 

Desobedecer a regras 5 17,24 

Comportar-se mal 4 13,79 

Nenhuma resposta 4 13,79 

Não colaborar com o coletivo 2 6,90 

Bagunçar, fazer brincadeiras 

inadequadas 

2 6,90 

Ensinar errado 1 3,45 

Total  29 100 
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No que se refere ao termo indisciplina, observa-se que há a mesma interpretação em 

relação a ser disciplinado. Com um percentual de 37,93%, os alunos relacionaram o termo à 

falta de educação; a desobediência às regras aparece com percentual de 17,24%, 

confirmando a relação que está estabelecida entre a disciplina e a obediência ou desobediência 

às regras. Comportar-se mal obteve 13,79%. Observa-se também que há o mesmo percentual 

para os alunos que não manifestaram opinião. A indisciplina relacionada a bagunça e a 

brincadeiras inadequadas aparece com um percentual pequeno, de 6,90%. Com igual 

percentual, aparece a indisciplina como falta de colaboração com o coletivo.  

 

Tabela 3: Descrição de uma classe disciplinada ou um aluno disciplinado 

Categoria Número de respostas % 

Cita alguém ou situação 

específica 

10 34,48 

Respeito a regras e limites 7 24,14 

Nenhuma resposta 3 10,34 

Prestar atenção 3 10,34 

Tratar bem as pessoas 2 6,90 

Ter educação 2 6,90 

Fazer os deveres/lição 1 3,45 

Sala comportada 1 3,45 

Total 29 100,00 

 

A resposta com maior percentual, 34,48% corresponde ao grupo que cita alguém ou 

situação específica, sem descrição, impedindo que fosse classificada de maneira mais clara. 

Respostas como o meu ou a minha amiga aparecem consideravelmente. Com 24,14%, 

aparecem os alunos que relacionam a disciplina ao cumprimento de regras e estabelecimento 

de limites. Prestar atenção também foi citado por 10,34% do grupo e, com o mesmo 

percentual, aparecem os alunos que não deram nenhuma resposta. Tratar bem, ter educação 

aparece com o mesmo percentual (6,90%). Ter a sala comportada e fazer as lições aparecem 

com percentuais iguais, porém pouco significativos. 
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Tabela 4: Descrição de uma classe indisciplinada ou um aluno indisciplinado 

Categoria Número de respostas % 

Cita alguém da classe ou situação 

específica 

12 41,38 

Sem educação 6 20,69 

Bagunça 4 13,79 

Nenhuma resposta 2 6,90 

Desrespeito 2 6,90 

Desobediência às regras 1 3,45 

Não querer estudar 1 3,45 

Não conhece 1 3,45 

Total 29 100,00 

 

Ao serem solicitados para descrever uma classe indisciplinada, 41,38% descrevem 

situações específicas, como por exemplo: a minha sala, meu amigo, a maioria dos alunos sem 

descrevê-los. 20,69% relacionam classe indisciplinada a não ter educação e 13,79% indicam 

a bagunça como a condição da indisciplina. 6,90% indicam o desrespeito, sem especificar o 

que consideram a respeito da terminologia. Aparecem ainda, desobediência às regras e não 

querer estudar com índices iguais e bem mais baixos.  

 

Tabela 5: Relato de uma experiência vivida pelo aluno, que 

caracteriza um problema de indisciplina 
Categoria Número de respostas % 

Não respondeu 10 34,48 

Desrespeito aos colegas e professores 7 24,14 

Desobediência às regras 5 17,24 

Brigas 3 10,34 

Não obedecer professores e pais 2 6,90 

Comportamentos considerados 

inadequados relacionados ao cumprimento 

das tarefas escolares 

1 3,45 

Cita alguém ou situação específica 1 3,45 

Total 29 100,00 
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Ao pedirmos que contassem experiências vividas que caracterizassem um problema de 

indisciplina, a maior parte dos alunos não respondeu à questão (34,48%). 24,14% 

responderam sobre situações de desrespeito a colegas ou professores e 17,24% com situações 

de desobediência às regras. Ainda apareceram as brigas com 10,34%, a não obediência a 

professores e pais com 6,90% e comportamento inadequado em relação ao cumprimento das 

tarefas escolares, 3,45%. 

 

Tabela 6: Justificativas para a crença em acreditar que a 

disciplina interfere na aprendizagem 
Categoria Número de respostas % 

Ajuda na aprendizagem 10 34,48 

Não inferfere 8 27,59 

Ajuda nas relações 4 13,79 

Ajuda a ser educado 3 10,34 

Não respondeu 3 10,34 

Interfere 1 3,45 

Total 29 100 

 

Podemos observar que 37,93% dos entrevistados acreditam que a disciplina interfere 

na aprendizagem. Justificam suas respostas, dizendo que ela facilita a aprendizagem e a 

atenção. Já 27,59% dos alunos entrevistados não acreditam que a disciplina interfere na 

aprendizagem. Outras respostas foram categorizadas como: ajuda nas relações (13,79%) e 

ajuda a ser educado (10,34%). 

Tabela 7: Palavra usada para substituir o termo disciplina 

 

 

Categoria Número de respostas % 

Educação 14 48,28 

Respeito 5 17,24 

Nenhuma resposta 5 17,24 

Bagunça/desordem 3 10,34 

Regras 2 6,90 

Total 29 100,00 
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Ao substituir a palavra disciplina por outra palavra, observou-se que, com 48,28%, 

aparece a palavra educação. Em segundo lugar, com 17,24%, aparece a palavra respeito. O 

mesmo índice se repete em relação aos alunos que não responderam a questão; 10,34% citam 

bagunça e desordem e 6,90%, regras. 

 

Tabela 8: % de alunos que consideram o termo disciplina 

como desnecessário na educação 
Categoria Número de respostas % 

A disciplina é importante 29 100 

Total 29 100 

 

Podemos observar que 100% dos alunos indicam disciplina como um conceito 

importante na educação. 

 

Tabela 9: % relacionado a quem é o responsável por garantir a  

disciplina e suas justificativas 
Categoria Número de respostas % 

Pais 15 51,72 

Professores 3 10,34 

Alunos 3 10,34 

Diretora 3 10,34 

Professores e Pais 2    6,90 

Inspetores 1 3,45 

Diretores e professores 1 3,45 

Nenhuma resposta 1 3,45 

Total 29 100,00 

 

Com mais de 50%, os alunos atribuem aos pais a responsabilidade pela disciplina. 

Com 10,34%, aparecem os professores, e com o mesmo percentual, os alunos e a direção. 

Com um pequeno percentual, 6,90%, aparece a categoria professores e pais; com 3,45% 
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aparecem os inspetores e com o mesmo percentual, a categoria diretores e professores. 3,45% 

dos participantes não responderam a pergunta. 

 

Tabela 10: Contribuição de cada um para garantir a disciplina 

Categoria Número de respostas % 

Respeitando 10 34,48 

Não entendeu a pergunta 7 24,14 

Não sei 5 17,24 

Ensinar e educar 4 13,79 

Cada um fazendo uma parte 2 6,90 

Ajudando as pessoas 1 3,45 

Total 29 100,00 

 

O termo respeito é o que aparece com maior evidência: 34,48%. Observa-se pelas 

respostas apresentadas, que um grupo significativo de alunos (24,14%) não entenderam a 

pergunta. 17,24% dos participantes alegaram não saber responder a questão. Para 13,79% dos 

entrevistados, a contribuição de cada um está relacionada a ensinar e educar. Um grupo 

pouco significativo (6,90%) afirma que cada um deve fazer a sua parte, ou seja, a 

responsabilidade é de todos. Apenas 3,45% focaliza o aspecto ajudar as pessoas. 

 

Tabela 11: Relato de uma situação presenciada por você 

vivida por um amigo relacionada a indisciplina 

Categoria Número de respostas % 

Não respondeu 9 31,03 

Agressão física ao colega 6 20,69 

Desrespeito ao professor por parte 

do aluno 

6 20,69 

Ofensas, palavrões e apelidos  5 17,24 

Cabular aula/atrapalhar o trabalho 

da outra sala 

2 6,90 

Expulsão de aluno  1 3,45 

Total 29 100 
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Observa-se que um número significativo de sujeitos não responderam a questão 

(31,03%). 20,69% dos entrevistados já presenciaram situações de agressão física. Com o 

mesmo percentual, outros mencionam ter visto situações de desrespeito ao professor. Ofensas 

e palavrões também aparecem com um percentual significativo (17,24%) Atitudes como 

cabular aula, atrapalhar outras salas aparecem com índices menores (6,90%) e, apenas com 

3,45%, aparece situações como expulsão de aluno. 

 

Tabela 12: Situações de indisciplina que aborrecem os participantes da pesquisa 

Categoria Número de respostas % 

Falta de respeito/xingamentos 10 34,48 

Bagunça/brincadeiras de mal 

gosto/brigas 

8 27,59 

Nenhuma resposta 6 20,69 

Atrapalhar a aula 1 3,45 

Falta de interesse na aula 1 3,45 

Minha sala 1 3,45 

Não me aborreço 1 3,45 

Quando o professor acusa o 

aluno sem prova 

1 3,45 

Total 29 100,00 

 

Pelas respostas dadas, observa-se a falta de respeito e os xingamentos como principal 

item apontado: 34,48%. Com 27,59%, aparecem as brincadeiras de mal gosto, brigas e a 

bagunça; 20,69% não responderam a questão. As categorias atrapalhar a aula, falta de 

interesse na aula, minha sala, não me aborreço e quando o professor acusa o aluno sem 

prova aparecem com apenas 3,45% cada uma.  
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Tabela 13: Respostas dadas pelos participantes estando na condição 

de professor em situações de indisciplina 

Categoria Número de respostas % 

Levaria para a diretoria 10 34,48 

Não respondeu 8 27,59 

Aplicaria medidas rígidas 3 10,34 

Colocaria o aluno fora da sala 3 10,34 

Me mataria/ sairia da classe 2 6,90 

Agiria com calma/ chamaria a 

atenção 

2 6,90 

Chamaria os pais 1 3,45 

Total 29 100,00 

 

Na condição de professor, 34,48% dos alunos entrevistados levariam os colegas em 

situações de indisciplina para a diretoria. Um percentual significativo de alunos (27,59%) não 

responderam a questão. 10,34% dos entrevistados aplicariam medidas rígidas, mas não 

explicitam quais são essas medidas; com o mesmo percentual, outros alunos colocariam o 

aluno indisciplinado para fora da sala de aula.  As categorias, sairia da classe e agiria com 

calma apresentaram o mesmo índice, 6,90% cada uma. Apenas 3,45% dos entrevistados 

chamariam os pais.  

 

Tabela 14 - A disciplina como forma de garantir alguma coisa 

Categoria Número de respostas % 

Aprendizagem 11 37,93 

Educação 10 34,48 

Respeito 3 10,34 

Futuro melhor 2 6,90 

Não respondeu 2 6,90 

Segurança 1 3,45 

Total 29 100,00 
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Com um índice significativo de 37,93%, a disciplina é importante para garantir a 

aprendizagem. Em seguida, com 34,38%, sua importância está relacionada à garantia da 

educação. Em terceiro lugar aparece a categoria respeito, com 10,34%. A categoria garantir 

um futuro melhor obteve percentual de 6,90% e, com o mesmo percentual, podemos observar 

um grupo que não respondeu a pergunta. Apenas 3,45% dos entrevistados mencionaram que a 

disciplina é importante para garantir a segurança. 

 

Tabela 15: A indisciplina como elemento que dificulta para as atividades escolares 

Categoria Número de respostas % 

Impede o ensino 12 41,38 

Nenhuma resposta  11 37,93 

Não aprende 3 10,34 

Atrapalha os colegas 2 6,90 

Aborrece e irrita 1 3,45 

Total 29 100,00 

 

Para 41,38% dos alunos entrevistados, a indisciplina impede o ensino. Observou-se 

que um número significativo de alunos não respondeu a pergunta (37,93%). 10,34% dos 

alunos alegam que a indisciplina gera o não aprender; 6,90% dos alunos alegam que ela 

atrapalha os colegas e apenas 3,45% diz que a indisciplina aborrece e irrita. 

Tabela 16: Postura que o professor deve ter para garantir a disciplina 

Categoria Número de respostas % 

Impor respeito e ser mais 

eficiente 

10 34,48 

Ter respeito com o aluno                                      7 24,14 

Não respondeu 5 17,24 

Diálogo e atenção 4 13,79 

Utilizar-se de medidas punitivas 2 6,90 

Conversar com os pais 1 3,45 

Total 29 100,00 
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Observa-se que 34,48% dos entrevistados citam que o professor deve impor respeito e 

ser mais eficiente. 24,14% afirmam que o professor deve ter respeito com o aluno. 17,24% 

não responderam a questão, 13,79 % mencionam que o diálogo e a atenção garantem a 

disciplina. Com 6,90%  aparece a categoria utilizar-se de medidas punitivas e com 3,45% 

conversar com os pais.  

 

Tabela 17: Indicadores sobre a melhor forma de lidar com a disciplina 

Categoria Número de respostas % 

Não respondeu 7 24,14 

Ignorar/preocupar-se consigo 

mesmo 

6 20,69 

Tirar o aluno da sala/ir para a 

diretoria 

5 17,24 

Ensinar educação/Respeitar e 

conversar 

4 13,79 

Conversando com os pais 3 10,34 

Chamar a atenção/punir 2 6,90 

Agir igual ao outro 1 3,45 

Estudando 1 3,45 

Total 29 100,00 

 

Observou-se um percentual grande de alunos que não responderam a questão. A 

categoria ignorar e preocupar-se consigo mesmo apresentou o maior índice de 20,69%. Tirar 

o aluno de sala ou encaminhá-lo para a diretoria aparece com 17,24%. Ensinar educação e 

respeito, com 13,79%. 10,34% indicam que a melhor forma de lidar com a disciplina é 

conversar com os pais e 6,90% acreditam que é chamar a atenção/punir. As demais 

categorias aparecem com índices menores de 3,45% cada uma.  
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Tabela 18: Sinônimo do termo disciplina 

Categoria Número de respostas % 

Educação e respeito 14 48,28 

Não respondeu 7 24,14 

Estudar, fazer lição 4 13,79 

Ordem, obediência 2 6,90 

Paz, amor, sinceridade 1 3,45 

Organização, competência 1 3,45 

Total 29 100,00 

 

Com 48,28%, a disciplina é sinônimo de educação e respeito. 24,14% não 

responderam a pergunta. Estudar e fazer as tarefas aparece com percentual de 13,79%. Para 

6,90% dos participantes, disciplina é indicada como ordem, obediência. As demais categorias 

apresentam um índice de 3,45%.  

 

Tabela 19: Sinônimo do termo indisciplina 

Categoria Número de respostas % 

Não respondeu 10 34,48 

Falta de educação 9 31,03 

Desrespeito, raiva 6 20,69 

Cabular aula, xingar 3 10,34 

Desaprendizado, não fazer lição 1 3,45 

Total 29 100,00 

 

Dos alunos, 34,48% não responderam a questão. Com 31,03%, aparece a falta de 

educação como sinônimo de indisciplina. Desrespeito e raiva aparecem com 20,69%. 

Cabular aulas e xingamentos aparecem com percentual baixo (10,34%). A categoria 

desaprendizado aparece com o índice mais baixo, 3,45%. 
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5.1.1 Síntese geral das respostas obtidas no questionário e expostas nas tabelas 

Ao observar todas as tabelas, podemos concluir que os itens relacionados a bom 

comportamento, boas maneiras, obediência às regras e limites, falta de educação são 

recorrentes, assumindo sempre os maiores índices. Ou seja, a disciplina está relacionada às 

regras de boa conduta existentes na sociedade, envolvendo respeito ao outro e obediência. É 

algo aprendido mais em casa do que na escola, apesar de o professor ser o responsável por 

garanti-la na escola. Para conseguir isso, o professor deve impor respeito, ter respeito com o 

aluno e ser mais eficiente. No caso da indisciplina, o professor deve ser mais severo, tomando 

medidas rigorosas e conversando com os pais, responsáveis primeiros pela educação de seus 

filhos.  

Quando pensamos em, por exemplo, respeito ao outro ou em cumprimento de regras 

itens em destaque nas várias tabelas, é possível pensar que para os alunos, embora isso seja 

importante, não se caracteriza como uma ação que os tem como protagonistas. Respeito deve 

existir, mas ele, aluno, não é co-responsável por essa questão. As regras relacionadas ao 

respeito são impostas institucionalmente a ele. O que está por trás disso é, na verdade, uma 

atitude que se mantém histórico-culturalmente, ou seja, já está posto pela sociedade que esse é 

um valor, mas está pouco discutido o envolvimento do sujeito nesse valor e, muito menos, o 

protagonismo do sujeito. Nesse sentido é que a Psicologia Histórico-Cultural nos auxilia, uma 

vez que busca entender e explicar a constituição do sujeito como esse ser que carrega 

historicamente as maneiras de agir, de ser e de se relacionar dos contextos sociais onde vivem. 

 

 

5.2 Análises das informações obtidas nas entrevistas 

 

Foram realizadas três entrevistas: uma com um aluno e duas com professoras. Em 

relação a estas, uma tem muita experiência e a outra, pouca experiência. Por ser o aluno 

menor de idade, o mesmo assinou o termo de assentimento e a diretora da escola, o termo de 
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livre consentimento, documentos que autorizam a realização da entrevista. No caso das 

professoras, ambas assinaram o termo de livre consentimento, mostrando-se cientes em 

relação ao trabalho realizado na pesquisa. 

Como já dito anteriormente, a escola pesquisada é pública e está localizada num bairro 

da zona norte da cidade de São Paulo. No período em que a pesquisa foi realizada (mês de 

outubro com o aluno e com a professora com maior tempo no magistério; início de dezembro 

com a professora com menos tempo no magistério), o aluno frequentava a 8ª série (9
o
 ano) do 

Ensino Fundamental, período vespertino, e as duas professoras lecionavam para a turma desse 

aluno. Todas as entrevistas foram realizadas no ambiente escolar. 

Para análise das informações, foi adotado um procedimento comum em relação aos 

dados produzidos por todos os sujeitos: leituras flutuantes, destaque de palavras e frases, 

seleção e organização de indicadores e, por fim, a formação dos núcleos de significação, 

conforme as orientações de Aguiar e Ozella (2006). Os quadros com os indicadores de cada 

sujeito participante da pesquisa estão expostos nos anexos, ao final deste trabalho.  

Assim, são apresentados aqui apenas os Núcleos de Significação que organizaram as 

falas dos sujeitos pesquisados, acompanhados, cada um, de pequena síntese. Após a 

apresentação de todos os núcleos dos sujeitos temos uma síntese geral, que destaca os sentidos 

constituídos pelos participantes em relação à indisciplina.  

Conforme mencionado no capítulo IV, as questões propostas para a entrevista 

seguiram um pequeno roteiro, organizado da seguinte maneira: A primeira parte, constituída 

de quatro questões, tiveram como objetivo conhecer o aluno, suas experiências e a relação 

com os amigos na escola. As questões utilizadas para esse objetivo foram: “Como você 

chegou nessa escola? Fale um pouco sobre sua história com essa escola. Você tem amigos? 

Tem apelidos? Quais e por quê? 

Já a segunda parte da entrevista teve por objetivo verificar a percepção do aluno frente 

às questões da disciplina e da indisciplina escolar, partindo do que o termo representa para ele 

(o conceito), bem como suas experiências vividas acerca dessa problemática e, também, como 

ela afeta o processo de aprendizagem e as relações de convívio estabelecidas entre os atores 

da escola, especialmente a relação professor-aluno. Para essa parte da entrevista, foram 
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apresentadas as seguintes questões: O que é disciplina e indisciplina? Descreva uma classe 

ou um aluno disciplinado. Descreva uma classe ou um aluno indisciplinado. Conte uma 

experiência vivida por você que caracteriza um problemas de indisciplina. A indisciplina 

interfere na aprendizagem? Por quê? Se a palavra disciplina não existisse, que palavra você 

usaria no lugar? Se eu lhe afirmasse que disciplina é um conceito desnecessário na 

educação, o que você me responderia? Quem é o responsável por garantir a disciplina e por 

quê? Como é a contribuição de cada um nessa tarefa? Conte uma situação, que você 

presenciou, relacionada à indisciplina, com um amigo. Que situações de indisciplina 

aborrecem você? Que situações de indisciplina aborrecem os professores? Se você fosse o 

professor como você agiria numa situação de indisciplina?. 

A terceira parte, composta de seis itens, visava identificar por meio de palavras-chave, 

afirmações e possíveis contradições das falas dos sujeitos. As frases formuladas, apresentadas 

aos alunos para que fossem completadas foram: A disciplina é importante para garantir 

______ na escola. A indisciplina atrapalha as atividades escolares por quê ______. Para 

garantir a disciplina, o professor deve ______ da classe. O melhor meio de lidar com a 

indisciplina é  ______. Disciplina é sinônimo de ______ (definir com três palavras). 

Indisciplina é sinônimo de ______ (definir com três palavras). 

 

 

5.2.1 Análise da entrevista realizada com o aluno João 

 

João tem 16 anos e no período em que a pesquisa foi realizada (outubro de 2010) 

cursava a 8
a
 série (9

o
 ano) do Ensino Fundamental II, no período vespertino. Está há três anos 

nessa escola. Veio para ela por ter tido problemas de disciplina em outra unidade escolar. 

Após ter ocorrido uma indisposição entre a direção da escola e a mãe de João, esta foi levada 

a buscar outra escola para seu filho. 
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Núcleo I. Minha vida aqui é difícil. 

Neste primeiro núcleo procuramos agrupar tudo que João relatou na entrevista, sobre 

as experiências que teve em sua realidade escolar desde que ingressou na escola em que a 

pesquisada foi realizada. 

_______________ 

“Eu estudo aqui há 3 anos, minha vida aqui é difícil, complicada,  um pouquinho de 

preconceito também, mais confusa também, mas  só isso, só”. (evitou falar sobre a 

questão do preconceito) 

 

“Ah, por causa dos xingamentos, não tem nada a ver com racismo, essas coisas, 

falam que eu sou defeituoso”.  

 

“Meus colegas que me zoam assim, e isso eu não gosto. Incomoda”. 

 

“Eu gostava um pouquinho de lá (da outra escola), mas, minha mãe teve um 

desentendimento com o diretor lá...” 

 

“Foi mais ou menos isso, é que houve uma briga lá na escola, um desentendimento de 

eu e o outro menino, então eu tava na 7º série, iniciando a 7º série. Ai aconteceu uma 

briga lá, o diretor pegou falou que eu sou mau elemento tudo, xingou minha mãe, 

minha mãe partiu pra cima dele ficou chorando lá, ai minha mãe veio aqui na escola , 

perguntou se tinha vaga, tinha a última vaga, ai ela me colocou aqui, ai eu estudei, ai 

eu repeti, reprovei, ai tô na 8º série agora”. 

 

“Olha, eu gosto de estudar na minha classe”. 

 

“O preconceito que sinto não é por parte dos colegas, não, é geral, é de todo 

mundo”. 

 

“Esse preconceito é por causa de apelido, essas coisas”. 

 

“O apelido é Fumaça, foi assim, porque quando eu entrei na escola tinha um garoto, 

ele tinha 16 anos, ele tava na minha sala né, ai eu to lá quieto e ele começou, 

entendeu, a me atormentar, vou fazer da sua vida um inferno aqui dentro. Ai o tempo 

foi passando tudo, ai um dia eu fui na casa da minha avó, eu achei ele lá, ai eu 

perguntei o que ele estava fazendo aqui, aqui! Aqui é a casa da minha madrinha, 

Minha vó, madrinha dele né,  pô, não sabia que ele era meu primo, meu. Depois disso 

todo mundo me chama de fumaça”. (o aluno ficou confuso) 

 

“O apelido incomoda mais ou menos, os meus pais não gostam, não gostam nem um 

pouco”. 

 

“Teve uma situação que caracteriza um problema de disciplina, eu posso não lembrar 

muito bem...no ano passado, mas teve.Teve um dia que eu tava no estacionamento, fui 

ajudar, como é que chama..., fui ajudar a faxineira a carregar o lixo da cozinha até o 

estacionamento, ai ela foi na frente e voltou na frente, ai eu ficava longe. Ai no meio 

do caminho eu achei um pacotinho de giz assim.(mostra com gestos). Eu não sabia 
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que era giz. Ai um aluno viu e gritou dizendo que eu tava com droga na escola,  

pegou e disse, olha ele tá usando droga na escola e ai chamaram a policia, 

revistaram eu da cabeça aos pés, fizeram um questionário pra mim.... pô me senti 

né...ai nossa...Minha mãe falou  até que ia processar a escola, mas ela disse, o que eu 

posso fazer né, chamaram  meu filho  de drogado, sendo que ele tava ajudando uma 

servente, ai , né,você entendeu né”?  

 

“Nossa eu fiquei assim abatido, muito abatido, deprimido, sozinho, pô me chamaram 

de drogado, você fica sim, foi muito ruim pra mim. Naquele momento eu não queria ir 

pra escola de jeito nenhum. A minha mãe ficou preocupada, de tanto que eu não 

queria ir pra escola. Minha mãe falou pô o que está acontecendo com meu filho. Não 

quer ir pra escola por que. Né”. 

 

“Teve outra vez tá, antes de eu entrar aqui na escola, ai passou um mês depois eu não 

sabia o que era dedurar ou não dedurar aqui dentro da escola, ai tinha um menino na 

quadra e tinha uma mochila do lado dele, ele abriu a mochila e pegou o celular da 

bolsa da menina.  Ai,a menina ficou desesperada procurando,  ai o professor 

procurando ele perguntou: - O ... você não sabe quem foi? Eu burro falei: - foi ele. 

Você não sabe o que aconteceu comigo aqui na escola. Na hora da saída, o cara 

falou assim, você não sai da escola, eu peguei e sai , me deixaram pelado aqui na 

frente da escola, fui pra casa de cueca, foi no ano retrasado”. 

_______________ 

 

João inicia a entrevista afirmando que sua vida na escola é difícil e complicada; traz 

como questão inicial o preconceito (Minha vida aqui é difícil, complicada, um pouquinho de 

preconceito também, mais confusa também, mas  só isso, só). Contudo ao ser questionado 

sobre a questão do preconceito, João mantém-se reservado, prefere não conversar sobre o 

assunto, muito embora ele afirme que o apelido Fumaça incomoda não só a ele como também 

sua família (O apelido incomoda mais ou menos, os meus pais não gostam, não gostam nem 

um pouco). 

 Encontramos também nas afirmações como “Nossa eu fiquei assim abatido, muito 

abatido, deprimido, sozinho”; “(...) um aluno viu e gritou dizendo que eu tava com droga na 

escola, pegou e disse, olha ele tá usando droga na escola e ai chamaram a polícia, 

revistaram eu da cabeça aos pés, fizeram um questionário pra mim...”; e “Na hora da saída, 

o cara falou assim, você não sai da escola, eu peguei e sai , me deixaram pelado aqui na 

frente da escola, fui pra casa de cueca...” outros sentimentos como medo, solidão, injustiça, 

humilhação e violência, também evidenciados em seu discurso ao retratar as situações vividas 

em sua realidade escolar. 
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Núcleo II. A classe é bagunçada. 

Neste núcleo procuramos evidenciar todos os trechos da fala de João que nos 

possibilitam identificar a significação do termo indisciplina para ele. 

_______________ 

“Minha classe é bagunçada”. 

 

“Olha, alunos que ficam fazendo fuzarca”. 

  

“Bom, teve uma vez que quebraram o ventilador, tacaram as cadeiras”.  

 

Ah é, não tem nem como contá, tem tanta coisa que fazem, gente que picha a escola. 

 

“A hora errada é quando o professor tá na sala explicando e ai eles começam a zoar, 

começa a fuzarca”. 

 

“tem hora que a sala é mais bagunceira da escola” 

 

“ É a classe que derruba a escola, que causa”. 

 

“Quebraram a porta, a porta já estava sem maçaneta, ai um aluno era pra deixar a 

porta aberta pra entrar e sair, ai um aluno bateu a porta e não tinha mais como 

abrir, ai ele de algum jeito tava tentando abrir aquilo ali, pegou até uma tesoura. Ai 

ele pegou um cabo de vassoura, fez paaaaaaa!! ele quebrou o cabo de vassoura, ai 

fecharam a porta, quando abriram a porta tinha a diretora, a coordenadora, o 

professor não estava dentro da sala, ele bateu na porta saiu correndo, a professora 

não tinha visto, ninguém tinha visto, eu também sai correndo. A professora 

perguntando porque vocês quebraram a porta, não foi nóis não professora, já 

contaram mentira já, já tava assim. Ai a professora perguntou: - O ....... você viu 

quem foi ?  – Eu não vi não professora,  falei que não vi nada, tava aqui desenhando, 

não vi nada, falei que não vi, ai todo mundo assim com medo, ai foi isso, foi até 

vandalismo”. 

 

“Era um aluno que veio transferido de outra escola, o nome dele era ...., a professora 

chamou a atenção de sala de aula, ele falou um monte de coisa da professora, ele 

passou e xingou minha mãe, a mãe dele foi na delegacia né. A professora xingou 

mesmo? Não ele inventou um monte de coisa da professora”.  

 

“Esse ano sim, porque teve muita bagunça, teve também que a policia entrou no meio 

da escola também, jogaram jogaram spray de pimenta, para bagunçar tudo a 

escola,o inspetor foi mandando embora,  tacaram pedra no inspetor Sr Helio, 

tacaram pedra no portão da escola. 

 

“A indisciplina “atrapalha muito, porque não tem aquela coisa de acordo, entendeu. 

Ela atrapalha muito porque é bagunçado precisa disciplinar aquilo”. 

 



79 

Indisciplina é sinônimo de bagunça, vandalismo e desrespeito. 

_______________ 

 

Podemos perceber em praticamente todos os trechos que compõem este núcleo que o 

termo indisciplina é concebido por ele da mesma forma como é significado nos dicionários, 

mantendo uma relação com comportamentos inadequados, cumprimento de regras e postura 

do aluno. 

Observamos também que há episódios registrados por ele como “(...) teve uma vez que 

quebraram o ventilador, tacaram as cadeiras” e “Quebraram a porta, a porta já estava sem 

maçaneta...”  que ultrapassam o campo da indisciplina, sendo consideradas como atitudes de 

violência, entretanto, são postas por ele,  sem clareza ou distinção dos termos. 

 Ao afirmar “Minha classe é bagunçada”, o aluno está assumindo sua classe como uma 

classe indisciplinada. No entanto, em sua fala, ele reconhece que há momentos da aula que 

precisam ser respeitados, que a bagunça não pode ocorrer, e explica que “A hora errada é 

quando o professor tá na sala explicando e ai eles começam a zoar, começa a fuzarca”. 

 Outro ponto importante a ser destacado é que quando João é questionado pela 

professora sobre um dos episódios ocorridos em sala de aula (O ....... você viu quem foi ?  – 

Eu não vi não professora,  falei que não vi nada, tava aqui desenhando, não vi nada, falei que 

não vi, ai todo mundo assim com medo), isso nos possibilita inferir que as experiências 

anteriores de medo, injustiça, humilhação e violência vivenciadas pelo aluno e expostas no 

núcleo I fizeram com que ele não só perdesse a confiança nas pessoas que ali convivem, 

inclusive em relação aos colegas e professores. Assim, em algumas situações de conflito o 

aluno prefere manter-se neutro e até mesmo omisso, com receio de ser marginalizado 

novamente pelas pessoas da escola. Suas atitudes demonstram não só o medo como também a 

perda de vontade de lutar por seus direitos, sendo mais um a entrar na lógica do sistema. 
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Núcleo III. Eu não sou quieto, mas também não sou tanto (como o aluno é) 

Esse núcleo tem o objetivo de mostrar a percepção que o aluno tem de si mesmo frente 

às situações de indisciplina na sala de aula. 

_______________ 

“Eu não, não participo dessas coisas” . (risos) 

“Eu não sou quieto, mas também não sou tanto, entendeu, ai eu participo, eu faço 

umas bagunças também, mas na hora certa, entendeu” 

 

“A hora certa (da baguncinha) é quando tem aula vaga, essas coisas, ai tem a hora 

da baguncinha, mas é aquela moderada  entendeu” (...) 

 

“(...) ai eu fico fora, saio da sala, às vezes faço desenho no caderno, procuro o que 

fazer, faço tudo pra não me misturar ali”. 

_______________ 

 

Podemos observar, por sua afirmação “Eu não sou quieto, mas também não sou tanto, 

entendeu, ai eu participo, eu faço umas bagunças também, mas na hora certa, entendeu”, que 

ele não se reconhece como um aluno “tão indisciplinado”, muito embora essa percepção não 

se compatibilize com a percepção dos docentes entrevistados e com a percepção dos próprios 

colegas, que o citaram nos questionários como um dos alunos mais indisciplinados da sala. 

Para João, a bagunça é possível, mas na hora certa, quando o professor não está 

presente, nas aulas vagas ou, ainda, quando o professor não está explicando. Atividades 

lúdicas, alegria, descontração e trocas não são compatíveis com a aula dada pelos professores, 

pois, tais atitudes podem atrapalhar a organização e o desenvolvimento da aula. 

 

Núcleo IV. Disciplina é se comportar 

Em contraposição ao núcleo II, que caracteriza o conceito de indisciplina, procuramos, 

neste núcleo, identificar os significados atribuídos ao conceito de disciplina na percepção do 

aluno entrevistado. 

_______________ 
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“Disciplina é se comportar, é aquilo, pensar um pouco nas conseqências do que 

acontece, quando você faz uma coisa. Ah! é isso”. 

 

“é aquela classe que é totalmente quieta, totalmente com atenção naquilo que é 

passado pelos professores, é a sala que é exemplar pra escola inteira”. 

 

“Bom, tá no uniforme, no comportamento bom, no exemplo, na organização e é 

aquela sala que não dá problema, pra escola, não é mal falada”. 

 

“Disciplina é sinônimo de organização, comportamento , atenção”. 

 

“outra hora a sala é mais disciplinada da escola” 

 

“A disciplina é importante para garantir a organização”. 

_______________ 

 

A partir da afirmação de João, “Disciplina é sinônimo de organização, bom 

comportamento e atenção”, foi possível observar que o aluno concebe ambos os termos – 

disciplina e indisciplina – da mesma forma. Assim, disciplina aparece como sinônimo de bom 

comportamento, postura adequada, educação, organização e respeito, em uma relação 

autoritária em que aparentemente há um dominante e um dominado. 

 

Núcleo V. Os professores ensinam aqueles que querem 

Nesse núcleo procuramos apreender os sentidos constituídos pelo aluno acerca da 

relação que há entre a postura do aluno e as questões de aprendizagem. 

_______________ 

Minha classe é “mais ou menos disciplinada, tem uns alunos... é assim: metade é, a 

outra metade não é, metade é estudioso, metade não quer nada da vida”. 

 

“Os professores ensinam aqueles que querem, aqueles que não querem os professores 

largam de mão. Deixa quieto, o professor pensa, vou ensinar aquele que quer 

aprender, aquele que não quer deixa porque eu vou ter uma perda de tempo”. 

 

“O responsável por garantir a disciplina da escola é o diretor. Da sala é o professor. 

A partir do momento que o professor tá na sala, quem manda é o professor”. 

 

“Eu não sei, como cada um pode ajudar. assim ah,.. entendeu, orientando os pais”... 

 

...”Eu não tenho como ajudar, ainda mais todos”.  
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Ah! Acontece problema quando o professor tá na sala. .É porque o professor tem 

medo, oh, eu acho que tem professor que tem medo de chamar a atenção daquele 

aluno, tipo assim, ele vai fazer alguma coisa, é isso que o professor pensa. Não sei se 

você ficou sabendo, um aluno apontou um 12 para o professor”. 

 

Olha cada um pode contribuir com a disciplina dando respeito para o aluno, tem 

aluno que não respeita mesmo. Desde o faxineiro até o diretor tem que ter um certo 

respeito”. 

 

“Não dar atenção ao professor, porque se o professor tá ali a gente tem que presta 

atenção no que ele fala entendeu. O professor tá lá explicando, e os alunos tão todos 

né, os professores pensam: pô eles não estão prestando atenção em mim”. 

 

“Eu chamava atenção da sala três vezes, e explicava , quem não tava prestando 

atenção, deixava, quem não quer aprender não aprende”.  

 

“Para garantir a disciplina o professor deve ser bravo”. 

 

“O melhor meio de lidar com a indisciplina é tirar o aluno da sala”. 

_______________ 

 

O aluno, ao afirmar que “Os professores ensinam aqueles que querem, aqueles que 

não querem os professores largam de mão...”, evidencia que reconhece na figura do professor 

o responsável pela disciplina e pela decisão de quem aprenderá. Nessa perspectiva, a 

disciplina é tomada como um instrumento de poder do professor e o fato dos alunos não se 

interessarem pelas coisas da escola tira daquele a responsabilidade de ensinar os que não 

querem aprender. Exclui-se, assim, a responsabilidade do professor de ensinar a todos. 

Observa-se também que há, por parte de João, uma expectativa em relação às pessoas 

que devem ter o controle da disciplina. Assim, para o aluno, “O responsável por garantir a 

disciplina da escola é o diretor. Da sala é o professor. A partir do momento que o professor 

tá na sala, quem manda é o professor”. No entanto, ele pondera que alguns professores não 

assumem essa responsabilidade por medo do confronto com alunos considerados perigosos.  

Para ele, a indisciplina só pode ser resolvida se, de fato, o professor assumir seu papel 

de autoridade, que se mostra nas atitudes enérgicas do mesmo, como ser bravo e excluir os 

alunos desinteressados da sala de aula. João, na condição de aluno, nada tem a fazer para 

colaborar com a disciplina. 
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Em contrapartida, ao afirmar: “(...) Desde o faxineiro até o diretor tem que ter um 

certo respeito”, ele sinaliza o respeito como fundamental nas relações de convívio no espaço 

escolar, porém não relaciona respeito às situações em que o professor exclui os alunos 

bagunceiros de sala de aula, impedindo-os de ter acesso ao conhecimento, ou ainda, ao fato de 

ter um professor autoritário e bravo, envolvido em situações de desrespeito. João demonstra 

falta de clareza sobre o significado da palavra respeito, dando a entender que os sentidos 

constituídos por ele na relação professor-aluno baseiam-se numa relação autoritária na qual o 

professor torna-se o centro do processo. 

 

Núcleo VI. Por isso é que acontece a indisciplina. 

Neste núcleo destacamos as falas de João que nos levam a compreender como e por 

que ocorrem as situações de indisciplina na escola. 

_______________ 

“o professor diz que tem muito aluno mal educado” 

 

“Depende do dia e do humor dos alunos também”. 

 

“Os responsáveis pela classe bagunçada é o aluno” 

 

“Briga, bate no professor, o ano passado o menino bateu na cara do professor, aqui 

dentro da escola,  deu um tapa na cara do  professor, o professor ... ele ficou com 

ódio. AH...É aquele aluno que não presta pra estudar na escola. Tem que ser uma 

escola pra ele assim, estudar sozinho”. 

 

“Alguns alunos não gostam da escola, por isso é que acontece a indisciplina”. 

 

“Eu não sei, como cada um pode ajudar. assim ah,.. entendeu, orientando os pais”... 

  

“... Eu não tenho como ajudar, ainda mais todos”. 

 

“.... Sei lá pra num prestar atenção mesmo, pra se livrar daquilo, a aula é chata, 

aquele conteúdo é chato pra ele, agora você tá ...Por exemplo se está numa aula de 

ciências fazendo experiência é diferente de você tá numa aula de matemática é outra 

coisa aprendendo x= sei lá”. 

_______________ 

 



84 

O aluno afirma sobre a ocorrência das aulas, dizendo: “Depende do dia e do humor 

dos alunos também”; “Os responsáveis pela classe bagunçada é o aluno”. Observamos que a 

responsabilidade pela aula ocorrer ou não está depositada no aluno, ou seja, é ele o sujeito 

determinante do processo ensino-aprendizagem. Se ele não quiser, não tiver interesse pela 

aula, ela não ocorrerá. E ainda, quando afirma que o aluno indisciplinado “É aquele aluno que 

não presta pra estudar na escola. Tem que ser uma escola pra ele assim, estudar sozinho” 

nos leva a concluir que para ele, as situações de exclusão de alunos da escola também são de 

responsabilidade do próprio aluno, seja por ele não valorizar suficientemente a escola ou por 

sua inadequação ao sistema escolar.  

Outro aspecto apontado pelo aluno João, que pode justificar a indisciplina escolar, 

aparece em sua afirmação “Alguns alunos não gostam da escola, por isso é que acontece a 

indisciplina”. Para o entrevistado, esse é um aspecto que tem como responsável a família, que 

não prepara e educa seus filhos para o bom convívio no universo escolar. A escola aparece 

como isenta de toda e qualquer responsabilidade sobre os alunos que deveria acolher. 

A qualidade da aula também é posta em questão. Segundo João, a indisciplina também 

pode ser decorrente de aulas chatas e conteúdos chatos, que se apresentam desvinculados da 

realidade dos alunos. 

 

 

5.2.2 Síntese geral da entrevista realizada com o aluno João 

 

 Notamos, na entrevista com João, que os sentidos constituídos pelo aluno ao longo de 

sua vivência na escola estão postos em um cenário escolar marcado por situações difíceis 

como humilhação, preconceito, medo, solidão, injustiça e violência. A escola, nessa direção, 

não é vista como um lugar de acolhimento. 

Retomando nosso referencial bibliográfico, encontramos pesquisas que ilustram esse 

cenário. Entre elas, destaca-se a pesquisa de Patto (2010) que afirma que muitas vezes a 
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escola cumpre um papel que reproduz e reforça as diferenças de classes sociais e de 

discriminação, agindo como produtora do fracasso escolar. Fica retratado, na voz do aluno, o 

que diz Patto sobre o fato de na escola ocorrerem inúmeros rebaixamentos que podem marcar 

a vida escolar dos sujeitos de diversas formas, desde as mais sutis às mais graves, conforme 

nos é apresentado por João.  

 Schilling (2008) menciona a quebra de promessas entre escola e aluno, ocorrida nas 

últimas décadas, gerando assim um esvaziamento de sentido dessa instituição. Revela, ainda, 

que em muitas escolas a sensação é de que ninguém se conhece, ninguém ocupa o seu lugar, 

não há sentido no seu cotidiano. Situação essa que só poderá ser melhorada se tivermos uma 

escola mais justa.  

Nessa direção, a pesquisa de Santos e Nunes (2006) corrobora a discussão, 

enfatizando que a escola deve promover um espaço humanizador, democrático, de diálogo e 

afetividade, no qual se garanta os direitos humanos. Na verdade, o que se espera da escola é 

que ela assuma seu papel educativo, numa visão sistêmica, capaz de desenvolver 

competências, aguçar a sensibilidade e transformar o ser humano. Enfim, aproveitando as 

palavras de La Taille (1996), a escola deve ter como finalidade preparar o aluno para o 

exercício da cidadania, e para isso é necessário respeito pelo espaço público e por relações de 

convívio, além de um diálogo honesto, justo e ético. 

 Nas questões acerca do significado de disciplina e indisciplina, notamos que, para 

João, a disciplina aparece como sinônimo de bom comportamento, obediência, postura 

adequada, educação, organização e respeito, enquanto a indisciplina aparece em contraponto 

aos significados que envolvem bagunça, desrespeito, comportamento inadequado, não 

cumprimento de regras e vandalismo. Tais definições assemelham-se às encontradas nos 

dicionários e apresentam-se condizentes a o que teóricos e pesquisadores investigaram. Entre 

esses pesquisadores encontram-se: Aquino (1996), Rego (1996), Vasconcellos (2009), Bocchi 

(2002), Yasamuru (2006) e outros. 

Um fator a ser destacado sobre o significado de disciplina e de indisciplina é a 

oposição que João faz entre os termos, uma vez que o primeiro poderia apresentar-se 

vinculado as relações de aprendizagem, o que para o aluno não ocorre.  
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Observamos ainda que a ideia de uma disciplina posta com um fim educativo, 

conquistada no processo educacional, indicada por Rego (1996) e Bocchi (2007), não é em 

momento algum mencionada por João. Nesse sentido, os estudos de Charlot (2005) mostram 

que as situações de aprendizagem precisam fazer sentido ao aluno, dando-lhe prazer e 

significado de modo que ele veja na escola um espaço para aprender.  

O que João evidencia, e nos parece ser um aspecto interessante, é que há na escola um 

espaço para que o aspecto social seja explorado e que em determinadas horas são até 

permitidos os momentos de descontração, destacados por ele como uma “baguncinha 

possível”. Entretanto, João ressalta que ela só é possível na ausência do professor ou quando 

ele não está explicando. Desse modo, o que parece estar contemplado na fala de João é a ideia 

de que clima amistoso e de descontração não combinam com aula. 

A expressão de João, no entanto, também aponta para a escola em seu âmbito social, 

aspecto reconhecido e valorizado por ele. A escola é vista como um espaço de socialização. A 

esse respeito, os estudos de Negrão e Guimarães (2006) mostram que a escola, antes de tudo, 

deve ser um espaço de socialização e não pode ser considerada apenas como um espaço de 

reprodução e transmissão de conteúdos formais (p.49). Para ratificar tal afirmação, a pesquisa 

de Spósito e Galvão (2004) vem indicar que os alunos valorizam “o clima amistoso e 

divertido da escola” e que a ausência de espaços públicos de lazer na cidade faz da escola um 

espaço de interações sociais onde só se cultivam amizades, mas também se constituem grupos 

e tipos de condutas. 

Vale ressaltar que socialização é apenas um dos aspectos a ser destacado dentre outros 

que a escola deveria desempenhar, pois ela, como uma instituição responsável pelo 

conhecimento, deveria buscar integrar os aspectos de âmbito social aos aspectos de âmbito 

intelectual.  

Contudo, o que vemos, é uma escola que, embora reconhecida pelo aluno como um 

espaço de socialização, não consegue ser por ele reconhecida como um espaço de 

aprendizagem, de conhecimento.  

João também deixa claro em sua entrevista que os alunos são os únicos responsáveis 

pela disciplina e que esta é, também, elemento determinante do processo ensino-
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aprendizagem, pois se o grupo de alunos não colaborar, ficando quietos e obedientes, os 

professores não conseguirão ensina. É como se houvesse uma relação de causa e efeito. 

Desse modo, João, em sua fala, isenta totalmente o professor da responsabilidade de 

cumprir seu papel que é o de mediar e propiciar o desenvolvimento e novas aprendizagens aos 

alunos. Isso parece revelar que o aluno não aprende porque há bagunça, porque se movimenta 

e porque não se permite absorver o conhecimento que lhe é depositado. Nesse sentido, os 

estudos de Galvão (1999) mostram a presença de ideias equivocadas por parte dos professores 

acerca da relação entre movimento, atenção e aprendizagem, ao indicarem que a imobilidade 

dos alunos seria pré-requisito para a aprendizagem e atenção. 

Entretanto, apesar de João considerar-se responsável pela questão da indisciplina, ele 

próprio sente-se incapaz de fazer alguma coisa para modificar o quadro. Para ele, somente o 

professor, com sua autoridade, pode solucionar o problema e decidir quem aprenderá, uma 

vez que este é o detentor do poder e os alunos, por não se interessarem pelas atividades 

propostas pela escola, estão sujeitos às ações do professor.  

João também se refere à indisciplina como um problema das famílias, que não 

orientam seus filhos e não os educam para viver em sociedade. Além dessa questão, outra 

bastante relevante é sinalizada por João: o fato de o aluno não gostar da escola e da qualidade 

da aula. 

Nessa perspectiva podemos destacar questões relacionadas à historicidade, que 

cultural e socialmente, preconizam um modelo de escola tradicional que tem no aluno o 

receptor e no professor o doador. Ideia essa que se contrapõe às ideias de Freire (1996), cujo 

enfoque está em um modelo de aluno e professor que participam juntos do processo de 

construção do conhecimento, no qual, “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender” (Freire, 1996,p.25). 

Retomando a questão do conhecimento, podemos observar que não se evidencia no 

diálogo de João o valor do aprendizado, do saber e do conhecimento; estes parecem estar 

ocultados dentro do espaço escolar. A escola parece esvaziada de seu sentido primeiro que é o 

de levar o aluno a busca do conhecimento e do desenvolvimento pessoal. Sobrepondo-se a 
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essa questão, encontramos um cenário no qual tensão, agressividade, preconceito e 

indisciplina são os pilares da questão. 

Também parece revelar-se no discurso de João sentidos referentes ao papel do 

professor, que cansado desse cenário, desiste de ensinar a todos e busca ensinar apenas 

àqueles que querem aprender e estão interessados, sendo que muitas vezes ou na maioria das 

vezes ignoram ou não se preocupam com seu interlocutor, o aluno, que em geral, responde 

com indisciplina.  

Assim, a disciplina parece ser algo do diretor e do professor, algo inerente à escola. Os 

sentidos constituídos sobre disciplina e indisciplina evidenciam uma escola estranha; algo do 

qual o aluno não se apropria. João está nela sem saber exatamente o porquê e o para quê. 

Simplesmente está. Esse estranhamento, no entanto, não surge com o questionamento. Há 

uma aceitação tácita e natural da escolarização. Vive-se com dificuldade e sofrimento o 

processo de escolarização. Escola como exterioridade, disciplina como imposição. O aluno 

não se percebe ou se define implicado no processo. Disciplina é um conceito que serve ou 

pertence ao professor. 

 

 

5.2.3 Análise da entrevista realizada com a professora Ana 

 

 A entrevistada é professora da escola em que foi realizada a pesquisa. Tem 

aproximadamente 60 anos de idade e mais de 40 anos de experiência na rede pública; é 

formada em Letras e Pedagogia. Durante sua trajetória profissional atuou como professora e 

diretora. Ao se aposentar como diretora, não deixou de trabalhar. Prestou novo concurso e 

hoje leciona Língua Portuguesa para os alunos do Ensino Fundamental II. Sua trajetória 

profissional configurou-se em três momentos importantes e distintos, destacados nos três 

primeiros núcleos de significação. No primeiro núcleo, a professora afirma ter um trabalho 

gratificante; num segundo momento, já no segundo núcleo, ela vê o trabalho com inúmeras 
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dificuldade e bastante desafiador; no terceiro núcleo, a professora revela um profundo 

descontentamento e desânimo com a profissão. 

 

 

 

Núcleo 1. Foi um trabalho gratificante da minha vida. 

 Conforme mencionado em parágrafo anterior, neste primeiro núcleo destacamos a 

satisfação e o sentimento de realização da professora durante os anos do magistério. 

_______________ 

“Comecei a dar aula lá...  no antigo curso de admissão, porque eu não sou, eu não 

tenho o curso de magistério, cientifico na época”.  

 

“E ai, estavam sem professor de matemática. Ai me contrataram. Eu recebi uma 

autorização da secretaria da educação que me permitiu dar aula de 1◦ a 4◦ série e eu 

fui contratada pela escola do Clube de Regatas Tietê. Fiquei lá 4 anos”. 

 

“Ai, em 68 eu prestei vestibular e entrei na USP para fazer letras, no 2◦ano de 

faculdade eu comecei a dar aula pro estado, em 69 eu comecei a dar aula pro estado, 

ai eu dava aula de noite no Estado, a tarde no Tietê e de manhã eu fazia faculdade”. 

 

“Era uma vida louca, corrida, né,  eu fazia três coisas  e todas elas distantes e eu não 

tinha carro. Eu pegava dez conduções por dia”.  

 

“Então, ai antes do 3◦ ano da faculdade, e  no segundo ano que eu dava aula no 

estado, o diretor da escola onde eu dava aula,  que ficava a 30Km da minha casa, lá 

na Vila Alpina, ele me propôs o cargo de 40h/a e ai o diretor me propôs ficar só lá, ai 

eu já tinha comprado um carro eu fiquei só lá”. 

 

“Fiquei com 40h/a. Começava a dar aula 16h20min e ia até mais ou menos 

23h50min, todos os dias até sábado e ia pra faculdade de manhã. Ai terminei a 

faculdade, continuei na mesma escola que era lá na Zona leste, Vila Alpina, ao lado 

de São Caetano, mas ai eu tinha carro, ficava mais fácil. Ai eu”... 

 

“Ai eu vim pra cá, era uma escola assim, maravilhosa pra você dar aula, porque lá 

onde eu dava aula na Vila Alpina, apesar de ser uma escola super agradável os 

alunos eles tinham assim... um nível de vida muito difícil, a maior parte deles eram 

dependentes de russos, porque eram refugiados da antiga União Soviética, eles se 

localizaram tudo ali na região”. 

 

“A maior parte deles eram bilínge, eles em casa falavam a língua deles a russa e 

depois tinham que aprender o Português  na escola. Apesar disso, eles eram muito 
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bons, os pais eram muito devotados, mas, a dificuldade para ensinar era grande, por 

esse motivo”. 

 

“Quando eu vim pra cá em 77, eu já encontrei uma outra realidade, aqui a escola era 

bem central, próxima, em termos de Vila Alpina era uns 30 km do centro de SP, aqui  

não são nem 10 Km, acho que 5 ou 6 Km”.  

 

“Os alunos eram de um poder aquisitivo bem melhor, os pais tinham um interesse 

muito grande e eles aprendiam assim com muita facilidade e, era muito tranqilo dar 

aula aqui”. 

 

“Veja, eu não era efetiva nessa época, eu tinha classes da tarde  e a noite classes do 

Ensino Médio. O Ensino Médio, nessa época, a escola era dividida em primário, 

secundário e terciário”.  

 

“Então eu dava aula para quem era de humanas, eu dava aula de técnicas de redação 

e português, mas era assim, extremamente produtiva, era noturno, e os alunos assim, 

rendiam muito, sexta-feira a noite, ultima aula, tinha a classe lotada, hoje você não 

tem a classe lotada nem na segunda feira a tarde”. 

 

“Eu fiquei aqui até 80. Em 80 eu me efetivei e fui para uma outra escola aqui perto, 

o..... aqui na Av...............  lá praticamente a escola era noturna”.  

 

“O noturno dessa época era diferente do noturno de hoje, os alunos não eram de 

EJA, mas eles eram mais velhos, a faixa etária era acima de 17, 18 anos, então, os 

alunos, não sei se pela idade, por serem mais maduros ou pela necessidade tinham 

mais interesse”. 

 

“Ali na ... o nível sócio econômico dos alunos era diferente dos alunos daqui”.  

 

“Novamente eu encontrei uma realidade semelhante daquela que eu tinha saído, com 

uma diferença, lá eu tinha bilínge, aqui eu tinha alunos de uma classe muito baixa, 

falavam muito errado, moravam ali na favela do ..., favela do ..., mas eles eram assim, 

não só na disciplina, o diálogo entre nós era muito bom”. 

 

“Fiquei lá até 85. Em 87 eu fui para o experimental da ..., eu fui convidada a dar aula 

lá, ai eu fiz um testes e quiseram que eu ficasse. Fiquei lá à noite”.  

 

“Como eu ja tinha tinha filhos, eu decidi ficar com eles, era fome, era médico , era 

isso, então a noite eu tinha mais liberdade para ir para a escola”. 

 

“Então em 87 eu comecei lá, só que a noite a escola tinha uma característica, era 

uma escola de corredor, era uma escola em que os alunos não moravam na região, 

eles moravam pro lado da zona norte e pra lá da zona norte”.  

 

“Então o que aconteceu, eu tinha quatro classes de regular e duas de suplência, na 

época era supletivo e depois eu fiquei só com as classes de suplência que era divino”.  

 

“Os alunos eram extremamente interessados, muito amigos, muito companheiros, 

davam satisfação de tudo. Eles tinham uma biblioteca com bibliotecária, com tudo 

que você pode imaginar e ai a diretora permitiu que a biblioteca fosse aberta pra mim 

pelo menos uma vez por semana à noite; eu tinha aluno que não conhecia uma 

biblioteca e ai eu fazia um trabalho com biblioteca e produção de texto com leitura”.  
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“Foi o trabalho mais gratificante da minha vida, ai eu comecei a fazer pedagogia. 

Em 86 eu terminei e em 88 houve um concurso pra direção e eu prestei e passei”. 

 

“Ai eu fiquei numa dúvida, eu adorava a sala de aula, mas eu tinha que sair da sala 

de aula porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ainda mais, com 

dois filhos pequenos, na  época uma tinha 9, a outra 11, minha mãe começando com 

mal de Alzaimer, eu não ia dar conta, então eu já comecei a pensar, no final de 89 eu 

tinha que escolher, a direção”. 

 

“E a minha intenção era exonerar o meu cargo de professora e foi o que eu fiz. Eu 

escolhi a direção lá no litoral norte porque era o que me convinha, a minha família 

era de Caraguatatuba e eu tenho uma casa lá”.  

 

“Aqui em SP, como eu não tinha ninguém e só tinha escola pública longe, eu ia dar 

aula assim... em Cumbica, em Itapevi, lugares que eu ia ficar fora o dia todo, sem ver 

minha mãe, meus filhos. Ai eu escolhi essa, uma escola pequena, só de ensino 

fundamental, e assim, no total de salas ela é 12, contando os três períodos (risos), 

tava no céu, só que era assim uma escola manipulada, que era um tabu, que eu não 

conhecia”. 

 

“Essa escola ficava num bairro de São Sebastião que é um dos bairros assim de 

muitos favelados que é o Pontal da Cruz, e vinculadas a ela tinha mais sete bairros”. 

 

“Ai eu dirigi uma escola que ficava em Abrasilumas, que é 70 km da escola que eu 

ficava, ai eu tinha, era uma escola que todas elas era parte de um, era uma só, umas 

quatro séries, o professor morava na escola, porque normalmente eram professores 

de um outro (lugar)...do Vale do Paraíba, e eles não podiam ficar indo e voltando 

porque era muito longe, então havia a casa do professor, a sala de aula, a cozinha, 

era tudo junto, e o professor era quem fazia a merenda, servia a merenda, ele morava 

lá”. 

 

“Então havia mais sete escolas, uma era numa ilha, a Ilha do Montando o Pi (?), e os 

alunos pra irem pra escola, pra não terem que vir pra costa e atravessar de lancha 

todo dia, eles instalaram uma escola numa ilha em que moravam 47 pessoas, a escola 

tinha 7 alunos, isso depois dos anos 90, que foi em 90 que eu fui pra lá, e ai essas 

escolas tinham um projeto, era o projeto Orca, em que os alunos passavam (pausa).. 

e aí eu tinha essa escola lá na ilha que eu tinha que ir com a Cetesb de lancha, 

porque era numa ilha”.   

 

“Tava meio complicado sem falar no desgaste. Foi ótimo, foi uma experiência”.  

 

“Fiquei dois anos lá, um ano fiquei trabalhando na diretoria de ensino na época 

como coordenadora pedagógica, mas eu atendia 4 municipios, era Ilhabela, São 

Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba, porque todas pertenciam a mesma diretoria, as 

escolas eram da mesma diretoria”.  

_______________ 
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Observamos na entrevista que boa parte da carreira de Ana foi constituída por muitos 

projetos que não só ocorreram ao mesmo tempo, como também deram a ela diversas 

experiências positivas. 

Evidencia-se no seu relato que o trabalho nas diferentes escolas por onde passou 

sempre foi tido como gratificante e satisfatório. Problemas relacionados à falta de tempo, 

distância, excesso de trabalho não foram enfatizados pela professora. No âmbito pedagógico, 

o aspecto positivo se evidencia no interesse dos alunos e no apoio das famílias muito 

interessadas. 

 

Núcleo 2. O segundo ano que passei lá foi de resgate. 

Dando continuidade à trajetória profissional da professora, neste segundo núcleo 

destacamos o desafio e o seu empenho ao assumir a função de diretora numa escola com 

diversos problemas. 

_______________ 

“(...) ai quando foi em 92 eu voltei, me removi, vim pra uma escola aqui perto que 

chama .......escola que...ãh.. um período dela não dava outros três períodos, 16 salas 

por período davam 48 salas de aula, a escola caindo aos pedaços, toda detonada, 

tinha 30 anos que ela era construída, nunca tinha passado por uma reforma...” 

 

“(...) então quando eu cheguei aqui era o caus, o caus do caus, não tinha nada, a 

biblioteca não funcionava, o laboratório entupido de lixo, então foi um trabalho 

assim, o primeiro e segundo ano que eu passei lá foi de resgate, consegui colocar 

tudo em ordem, dentro da imundice, dentro da socialidade”.  

 

“(...) lá eu era diretora, vim removida de São Sebastião pra cá, pra cá, perto da 

minha casa, que eu moro a 2 km daqui, ai eu consegui...” 

 

“(...) eu tinha um grupo muito bom de professores que me ajudaram muito com os 

pais, eu consegui que eles viessem pra escola, e eu tive muita mas muita ajuda de 

pais, tanto na parte administrativa como fazendo parte de APM”.   

 

“Como eu tive pais e mães que me ajudavam, por exemplo, eu não tinha inspetor de 

aluno, tinha mães, e um pra mim, que tomavam conta das coisas, e nunca me pediram 

nada, até eu sair de lá eu fiquei seis anos lá, ...(ruído)...” 

 

“(...) mas você se.... sabe, você se mata, mas eu tinha aceito, o desafio..eu falei não, 

então foi um desafio mesmo, porque, além da falta de funcionário, naquela época as 

verbas que iam para as escolas eram....”  
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“Hoje, hoje há muito mais verba, naquela época não havia, você ficava as vezes seis 

meses sem receber um cheque, então pra eu angariar dinheiro pra fazer por exemplo, 

pra por a biblioteca pra funcionar, pra por o laboratório pra funcionar, e pra fazer 

uma sala de vídeo, eu fiz durante dois anos baile aos sábados, das seis às onze, era 

um baile que eles amavam, ninguém faltava, e esses bailes, eles me rendiam assim 

hum mil e quinhentos, dois mil, cada sábado”.  

 

“Eu tinha pais que iam me ajudar tomar conta do baile, porque eles também tinham 

interesse que a escola melhorasse, eu tinha pais que iam lá, então iam os pais dos 

alunos que sempre me ajudaram, eu tinha o caseiro da escola que era um policial 

militar que era também excelente pessoa que me ajudou muito”. 

 

“Tinha uma equipe boa, e isso facilitava o trabalho. Até telão nós já compramos que 

era pra movimentar mais, e ai quando foi em 94 pra 95...”  

 

“Ah... as águas escorriam pelas paredes, aí um professor trouxe uma câmera 

fotográfica, que nós tiramos... essa câmera era tão perfeita que ela captava até o 

pingo caindo, nós fizemos um dossiê, porque eu já tinha cansado de entrar com 

solicitações pedindo a reforma, nós demos um dossiê, assinamos perto de 150 fotos, 

de todas as salas, de todas as dependências da escola, isso com o auxilio dos pais 

também, montamos um dossiê e mandamos”.  

 

“Fizemos três cópias, mandamos uma para secretaria da educação, uma para a 

Projec e outra para delegacia de ensino”.  

 

“Aí (risos), consegui uma reforma pra escola, só que(pausa), nessa história eu fiquei 

muito mal vista, porque eu acho que pisei um pouco na bola entendeu, ou eu fazia isto 

ou a escola continuava do jeito que tava”.  

 

“Eu também era representante de sindicato, era a regional daqui, era regional da 

Udemo, pra sindicado dos diretores de escolas, então eu tinha muita reunião com os 

diretores da época, e a maior parte eram efetivos também, e a gente tinha uma certa 

força, pra poder melhorar algumas coisas, porque a gente pressionava, como nós 

éramos efetivos, nosso cargo era nosso, nos estávamos na escola, não porque 

sorriamos com diligencia pro delegado, então a gente tinha um certo poder entendeu, 

isso também me ajudou, mas também me marcou entendeu, eu sofri algumas 

perseguições, passei por desgastes terríveis”. 

 

“Cheguei a pegar até um processo administrativo, mas deu tudo certo”. 

_______________ 

 

Conforme observamos nos trechos da fala de Ana, a escola que assumiu como diretora 

era considerada por ela como “o caos, o caos do caos”. Uma escola que “não tinha nada, a 

biblioteca não funcionava, o laboratório entupido de lixo, então foi um trabalho assim, o 

primeiro e segundo ano que eu passei lá foi de resgate, consegui colocar tudo em ordem, 

dentro da imundice, dentro da socialidade”. 
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Evidenciamos nos trechos destacados nesse núcleo que, mesmo a professora tendo 

encontrado atividades desafiadoras, ela permanecia atenta, interessada, buscando sempre 

novos caminhos que pudessem contribuir para o reconhecimento de seu trabalho, tanto em 

relação ao processo educativo quanto ao de infraestrutura da escola.  

Na realização desses projetos, a professora Ana contava sempre com uma equipe bem 

atuante de pais e professores da escola, presentes, engajados, que contribuíam na realização 

das propostas. Conforme ela afirma: “(...) eu tinha um grupo muito bom de professores que 

me ajudaram muito com os pais, eu consegui que eles viessem pra escola, e eu tive muita, 

mas muita ajuda de pais, tanto na parte administrativa como fazendo parte de APM.   

 

Núcleo 3. Me aposentei... lá fui eu pra particular. 

Neste núcleo destacamos o período em que ela está se aposentando. Mesmo 

aposentada, continuou trabalhando. Destacamos também suas insatisfações nos últimos anos 

de profissão. 

_______________ 

“(...) em 98 eu me aposentei, me aposentei, quando.. ãh..me aposentei, mas não me 

aposentei, porque eu me aposentei em julho em agosto iniciei aulas na particular, e aí 

lá fui eu pro particular, e era só EJA né, de manhã e a noite numa escola que 

preparava o pessoal pra fazer enfermagem”. 

 

“Foi divino, maravilhoso, ai o meu filho mais velho né,na época, ele tava fazendo 

cursinho pra fazer a faculdade, e logo quando eu entrei, eu prestei novamente um 

concurso, eu já tinha mais de 50 anos, ei falei até eles vão ficar comigo aqui né,  ai eu 

prestei o concurso novamente e passei, aí eu escolhi aqui, (ruídos), com 55 anos eu 

ingressei de novo em 2000, aqui, e aqui eu estou há dez anos”.  

 

“começo essa escola era uma escola que era assim, mais organizada, tinha uma 

disciplina boa, tinha uma diretora de, que tava aqui já há muito tempo, e ela..sabe, 

ela dava conta do recado, ela mantinha a ordem, nós tínhamos salas de aulas 

impecáveis, nós tínhamos armários, estava realmente muito bem organizado”. 

 

“Aí em 2000 que ela se aposentou, e de lá pra cá, cada ano era uma diretora, e cada 

uma que vinha fala uma coisa, e cada uma se propo.., nenhuma dava continuidade ao 

trabalho da outra, como são diretoras designadas, elas ficam com medo de tomar 

alguma atitude, porque podem, que aliás, uma até foi no ano passado cassada, 

porque ela começou a exigir uniforme, e tal e coisa, fizeram uma denuncia contra ela, 

filmaram ela vendendo uma camiseta de uniforme, veio a televisão aqui, e a mulher, 
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cortaram-lhe a cabeça, e ela me parecia uma pessoa que ia vestir a camisa, cortaram 

ela fora”. 

 

“Ai nós ficamos quatro meses sem diretor nenhum, a vice que respondia, e assim, é 

isso que você tá vendo, o tempo todo assim, os alunos não tem o mínimo respeito por 

ninguém, muito menos pelo professor”. 

 

“Dessa forma eu não quero mais trabalhar com escola, e olha, não que eu não gosto 

tá, se eu pegasse turmas que tivesse um outro tratamento, olha acho que eu teria 

pique por uns mais uns dez anos, mas...” 

 

“Você sabe, tô assim revendo os meus conceitos, eu tenho quarenta e poucos anos de 

magistério e de dois anos pra cá eu tenho revisto os meus conceitos, e talvez, se eu 

saísse dessa escola e fosse trabalhar em uma outra eu poderia comparar pra ver que 

não é a questão da parte administrativa que está falha”. 

_______________ 

 

 Observamos que, mesmo em final de carreira, a professora mantinha-se satisfeita com 

a profissão. Aposentou-se e preferiu continuar trabalhando como professora na rede privada, 

reafirmando sua experiência como maravilhosa. Novamente fez concurso público e assumiu 

aulas na escola hoje pesquisada. Ana descreve a escola, no início, como “uma escola que era 

assim, mais organizada, tinha uma disciplina boa, tinha uma diretora de, que tava aqui já há 

muito tempo, e ela sabe, ela dava conta do recado, ela mantinha a ordem, nós tínhamos salas 

de aulas impecáveis, nós tínhamos armários, estava realmente muito bem organizado”. 

 Com a saída da diretora, que aposentou-se, Ana aponta problemas de falta de gestão e 

de continuidade no trabalho que, para ela, gerou uma escola desorganizada; “os alunos não 

tem o mínimo respeito por ninguém, muito menos pelo professor”. 

 Sem saber lidar com as mudanças, a professora afirma “não quero mais trabalhar com 

escola, e olha, não que eu não gosto tá, se eu pegasse turmas que tivesse um outro 

tratamento, olha acho que eu teria pique por uns mais uns dez anos, mas”. 

 Por não ter outra experiência recente, não sabe se em outra escola teria a mesma 

realidade. 
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Núcleo 4. Aula pra mim é troca. 

 Neste núcleo estão agrupados os trechos do discurso da professora referentes aos 

sentidos e significados que ela constituiu sobre a aula e seu papel de professora. 

_______________ 

“(...) eles não tem interesse nenhum, eles não querem saber de nada...” 

 

“É, eu tenho uma 7ª série, que é essa que eu estou agora, que é a mais indisciplinada 

em termos de, em termos de... ninguém te ouve, é falar com as paredes, que é essa 

sala que eu ponho o fone de ouvido (mostra o fone) eu não dou aula, eu escrevo na 

lousa e mando copiar, não dou mais aula”. 

 

“Aula pra mim é troca, eu não consigo, então pra eu não ficar gritando e me 

matando, o que é que eu faço, eu ponho na lousa, e mando copiar, ou mando ler um 

texto e mando interpretar, quando algum aluno quer saber de alguma coisa ele vai na 

minha mesa, porque eu não vou ficar...e eles vão? alguns, só um pouquinho, e é uma 

sala numerosa, tem quarenta, e os quarenta ficam apertando, mas ali tem aluno 

desde..analfabeto funcional, a grande maioria, poucos os que sabem ler, texto próprio 

muito menos”. 

 

“É como eu falo pra você, mesmo aqui houve, quando eu comecei aqui em 2002, não, 

2003, nós fizemos uma apresentação muito boa com uma classe, que tinha assim, uma 

classe em que eles eram assim bem agitados, e que não eram grosseiros, entendeu”. 

 

“É um trabalho que foi intenso, desde cartão de livro em que eles organizaram, a 

preparar as fileiras, catalogar todos os livros, etiquetar de acordo com...se é 

romance, se é conto, tudo, nós trabalhamos, tem até um aluno que chama Bruno, que 

essa escola que ele começou com outros de manhã, nós tínhamos alunos auxiliares de 

biblioteca, que foram, sabe, eles se engajaram tanto no nosso projeto, que nosso 

projeto se chamou: Estudo à Prazer”. 

 

“Ele deve estabelecer uma... um clima receptivo, um clima de diálogo, de amizade, 

de..sabe, de conversa, e de estímulo pro aluno aprender, pra que o aluno também 

sinta que o professor é interessado na aprendizagem dele". 

_______________ 

 

Ao afirmar “aula pra mim é troca”, seria possível pressupor que a professora 

considera a sala de aula como um ambiente amistoso, afetivo, de diálogo e respeito, em que o 

processo ensino-aprendizagem ocorre naturalmente, sendo o aluno protagonista do processo e 

o professor o mediador na condução das atividades propostas. Entretanto, ao nos reportarmos 

ao relato de Ana, observamos que a conduta tida por ela em sala de aula não corresponde 

aquilo que ela expressa verbalmente e parece ter como teoria, ou seja, sua prática não 

corresponde àquilo que ela própria teoriza. Em seu discurso “(...) ninguém te ouve, é falar 
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com as paredes, que é essa sala que eu ponho o fone de ouvido (mostra o fone) eu não dou 

aula, eu escrevo na lousa e mando copiar, não dou mais aula”, evidencia-se, na relação 

professor-aluno, um profundo conflito em que a professora apresenta-se desgastada e sem 

recursos para contornar os problemas do dia a dia, pertinentes à sua tarefa de ensinar.  

No caso de Ana, notamos que esses sintomas fazem parte de sua realidade. Não 

conseguiu estabelecer com os alunos, ou perdeu, ao longo do tempo, o vínculo e o clima 

afetivo e de respeito que se faz necessário para transformar o ambiente escolar em um espaço 

de aprendizagem efetivo, muito embora, vale ressaltar, apareça em seu discurso, com clareza, 

a ideia de que para garantir um clima favorável à aprendizagem o professor deve estabelecer 

“um clima receptivo, um clima de diálogo, de amizade, de... sabe, de conversa, e de estímulo 

pro aluno aprender, pra que o aluno também sinta que o professor é interessado na 

aprendizagem dele”. 

A professora vê-se impossibilitada de concretizar o que ela mesma ressalta, ou seja, a 

necessidade de transformar o que ela teoriza em práticas efetivas, o que torna a escola 

esvaziada de sentido, tendo a indisciplina como fator predominante. 

Para a professora Ana, só é possível realizar mudanças efetivas com a participação do 

aluno. No entanto, para ela, o aluno é o agente impeditivo do processo ensino-aprendizagem. 

Ela o vê como único responsável por esses desacordos e por não haver um ambiente de troca e 

de diálogo. É o aluno que não quer saber de nada, que não está interessado em aprender e que 

é agressivo na relação professor-aluno. 

O fato de Ana usar o fone de ouvido e desistir de ensinar ao aluno é apenas uma 

consequência das atitudes dos próprios alunos; por isso ela sente-se isenta de qualquer 

responsabilidade e considera, ainda, que executa seu trabalho há muito tempo e durante esse 

tempo sempre pôde vivenciar, com essa mesma postura, experiências que deram certo.  

Nesse contexto, a professora compara as turmas de anos anteriores com os alunos que 

tem hoje: demonstra certo saudosismo ao dizer “(...) que tinha assim, uma classe em que eles 

eram assim bem agitados, e que não eram grosseiros, entendeu”; indica que as atitudes dos 

alunos de hoje não correspondem às atitudes de seus antigos alunos que participavam e 

tratavam o professor com mais respeito.  
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Núcleo 5. Disciplina é respeito, é saber como é que eu trato a pessoa. 

 Neste núcleo procuramos identificar os sentidos que à professora revela sobre o termo 

disciplina, uma vez que a literatura mostra o seu significado como sinônimo de respeito e boa 

educação. 

_______________ 

“(...) eu acho que a disciplina é respeito, eu saber como é que eu trato a pessoa com a 

qual eu estou convivendo, entende”. 

 

“Eu como professora de Língua Portuguesa, eu uso a linguagem de acordo com o 

meu público, então se eu tenho um público com o qual eu dialogo, eu uso a linguagem 

que eu possa, que não seja uma linguagem que dificulte a concentrar, mas que ao 

mesmo tempo aprenda, que seja uma linguagem agradável, que nos faça ter assim um 

bom relacionamento”.  

 

“Eu não quero classe engessada, eu quero classe participativa, agora participar 

significa dialogar, mesmo que o diálogo, o aluno, às vezes você, o aluno me 

perguntava sobre o namoro, sobre sexo, eu sempre ia esclarecendo, mas hoje é assim 

que funciona, ou você extremamente autoritário, o que eu me tornei atualmente, 

mando calar a boca, coisa que eu não admitia antes entendeu, mas hoje é assim que 

funciona”. 

 

“Então é assim, então pra mim a disciplina é respeito, é dialogar com o aluno 

entendeu, é você ter um clima em que você se sente receptiva, é isso”. 

 

“Não, eu tenho de 6ª ao 8º, aqui não tem 9º, ..é, é, mas aqui ainda continua a 

nomenclatura antiga,  ...eu tenho duas sextas, duas sétimas e uma oitava,  e essa sexta 

série, que é a sexta C, É uma classe bem agradável que dá pra desenvolver com eles a 

minha programação, há uma troca, (pausa)”. 

 

“A disciplina é importante para garantir tudo, o aprendizado, a sociabilização, 

mesmo o futuro deles, de como é que eles vão reagir em situações que não sejam só 

situações escolar”. 

 

“Para garantir a disciplina, o professor deve estabelecer uma... um clima receptivo, 

um clima de diálogo, de amizade, de..sabe, de conversa, e de estímulo pro aluno 

aprender, pra que o aluno também sinta que o professor é interessado na 

aprendizagem dele”. 

 

“Disciplina é sinônimo de respeito, de organização, e de convivência”. 

_______________ 
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Ana, ao afirmar: “A disciplina é importante para garantir tudo, o aprendizado, a 

sociabilização, mesmo o futuro deles, de como é que eles vão reagir em situações que não 

sejam só situação escolar”, parece sinalizar um aspecto importante acerca do significado do 

termo disciplina como instrumento de promoção, emancipação e autonomia.  

Entretanto, ao dizer: “(...) mas hoje é assim que funciona, ou você extremamente 

autoritário, o que eu me tornei atualmente, mando calar a boca, coisa que eu não admitia 

antes entendeu, mas hoje é assim que funciona” e reafirmar que “para garantir a disciplina o 

professor deve estabelecer um clima receptivo, um clima de diálogo, de amizade, de... sabe, 

de conversa, e de estímulo pro aluno aprender, pra que o aluno também sinta que o professor 

é interessado na aprendizagem dele”, Ana parece entrar em contradição. Notamos isso nos 

trechos onde destaca o que é teorizado por ela, que tem como aspecto fundamental a 

participação e o diálogo entre alunos e professores, considerados como o caminho para a 

melhor prática de educação, e a sua prática efetiva, que está baseada na prática autoritária, na 

submissão do aluno e numa relação entre dominante e dominados que exclui qualquer 

possibilidade de diálogo e justiça, nos reportando a uma educação bancária em que o aluno é 

receptáculo daquilo que o professor transmite. 

 

Núcleo 6. Indisciplina é desrespeito total. 

 Este núcleo reúne os trechos da fala da professora Ana que indicam a forma como ela 

significa o termo indisciplina. 

_______________ 

“Ah..quando você lida com uma turma que você não tem como trabalhar, não abre 

espaço, de jeito nenhum, você não consegue dialogar, você não consegue passar 

nenhuma mensagem agradável, sem falar em conteúdo da minha disciplina, de você 

bater um papo com a classe sobre uma coisa que tenha acontecido, isso não há, nas 

minhas aulas, de três anos pra cá, que é uma coisa que eu nunca senti, mesmo na 

época da ditadura militar eu conseguia um tal esquema, que se me ouvissem, eu ia 

direto pro..., eu passava meses lá com eles, eu tinha alunos que conseguiam entender 

o que eu falava...” 

 

“E pergunta, hoje se eu fosse usar uma novela de televisão como exemplo, vou 

explicar, um conto, eles não entendem, eles não raciocinam, eles não vão ouvir”. 
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“Não há aquela conexão, eu não sei se é porque eu sou bem mais velha, ou se é 

porque, sei lá”. 

 

“Depois eu vejo aqui que com outros professores acontece o mesmo, então por 

questão de idade não é, porque se fosse eu tenho... a maior parte...eu sou a mais 

velha, todas elas tem idade pra ser minha filha, e a situação é a mesma, eles não tem 

interesse nenhum, eles não querem saber de nada, e eles olham pra sua cara, e eles 

reparam por exemplo...” 

“Outro dia um aluno me perguntou, se eu usava dentadura, e daí, “olha a dentadura 

dela”, “olha a dentadura”..eles faziam assim, “dentadura, dentadura, corega pra 

ela”. 

 

“Indisciplina é isso que eu falei pra você, é desrespeito total, é você entrar numa sala 

e todo mundo estar disposta e continuar disposta quando você entra, é ninguém pedir 

pra você “por favor” impõe respeito, é aluno empurrar carteira, fazer aquele barulho 

além de olhar pra sua cara como quem já sente, gostou?” 

 

“Ahhh! vários, vários, vários, todas as séries tem, são alunos assim que te 

respondem, te xingam, palavrões”. 

 

“Se a palavra disciplina não existisse, que palavra você usaria desrespeito” 

 

“Olha, eu acho que atualmente não há disciplina, não há, não há respeito, não há 

troca, não há nada, a gente teria que repensar, sabe, uma nova forma..de você 

trabalhar e que você encontrasse eco, o que falta é eco sabe, eu acho”. 

“Indisciplina é sinônimo de falta de respeito, desorganização, e liberdade demais, 

falta de limites”. 

_______________ 

 

 Assim como expresso no relato do aluno e encontrado na literatura, a indisciplina é 

tomada pela professora como desrespeito, falta de educação, desinteresse, xingamentos, 

desorganização e falta de limites. Disciplina e indisciplina tornam-se dois pólos em oposição: 

disciplina equivale a respeito e obediência, enquanto indisciplina aparece contrapondo-se, 

apontando o sentido de desrespeito, desorganização, falta de limites e excesso de liberdade. 

Conforme significa a professora, “Indisciplina é sinônimo de falta de respeito, 

desorganização, e liberdade demais, falta de limites. 

 A partir do discurso da professora “(...) hoje se eu fosse usar uma novela de televisão 

como exemplo, vou explicar, um conto, eles não entendem, eles não raciocinam, eles não vão 

ouvir”, notamos que os atos indisciplinados estão diretamente relacionados às questões da 

aprendizagem, ou seja, o aluno não aprende porque é indisciplinado.  
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A professora tenta justificar os atos indisciplinados pelo fato de ser mais velha, “Não 

há aquela conexão, eu não sei se é porque eu sou bem mais velha, ou se é porque, sei lá”, 

entretanto, em seguida se defende dizendo que com outros professores, inclusive com os mais 

novos, a indisciplina também acontece. “Depois eu vejo aqui que com outros professores 

acontece o mesmo, então por questão de idade não é, porque se fosse eu tenho... a maior 

parte... eu sou a mais velha, todas elas tem idade pra ser minha filha, e a situação é a mesma, 

eles não tem interesse nenhum, eles não querem saber de nada, e eles olham pra sua cara, e 

eles reparam”. 

 Pelos trechos apontados, podemos afirmar que para Ana a justificativa para a 

indisciplina está na falta de interesse do aluno, que não se mobiliza para as questões que 

envolvem a escola e o aprender. A fala da professora revela não só um conformismo perante 

as situações de conflito como também a exime de qualquer responsabilidade pelas não 

realizações e, sobretudo, pelas não aprendizagens. 

 Observamos também, pelo trecho “Outro dia um aluno me perguntou, se eu usava 

dentadura, e daí, “olha a dentadura dela”, “olha a dentadura”, eles faziam assim, 

“dentadura, dentadura, corega pra ela”, que a relação estabelecida entre as partes é de muito 

desrespeito.  

 

Núcleo 7. Ou eu mato ou eu morro 

Foram agrupados, neste núcleo, todas as falas da professora Ana que evidenciam a 

relação demasiadamente desrespeitosa entre professor-aluno. 

_______________ 

“Olha como é que você tá, olha o sapato dela”, eles te ridicularizam, quando você 

pede que eles façam certo”.  

 

“Outro dia eu chamei um aluno de filho da puta! Não tô brincando. O que eu falei 

pra ele que essa única linguagem que você entende é essa, então eu vou descer até a 

sua linguagem, você está me falando que eu só uso dentadura, que eu sou dentadura, 

que é corega, que eu sou velha, que eu tenho um sapato não sei lá de que jeito, eu 

tenho é que você tá me desrespeitando, você tá me ridicularizando, pois eu vou xingar 

você também”. 
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“tenho que colocar isso, para não me tornar...(não falou) porque eu já falei, ou eu 

mato ou eu morro, porque não dá, eu não agento mais, porque eu fico pasma,  sabe 

eu não vou mentir pra você, eu não vou generalizar, é 60% deles tem esse 

comportamento, os que não tem, são omissos, por que?” 

 

“Porque eles tem medo dos outros, porque eles sofrem pressão, então eles nunca, um 

pode até gostar de você, mas eles se colocam contrários porque a grande maioria não 

aceita, porque por exemplo, eu sou uma professora que cobro o caderno, que eu dou 

lição, que eu explico a matéria, que eu tenho uma certa organização, e eles não 

querem isso, eles não querem..quando eu cobro esse lado, eles me desrespeitam, aí já 

é indisciplina”. 

 

“Ontem mesmo um me chamou de velha, falei que era a mãe dele, que agora é assim 

falou ouve, recebe de volta, eu sei que, em termos educacionais é o fundo do poço, 

mas aqui nessa escola não!” 

“Falar de um aluno indisciplinado tem um que pegou suspensão, esse tal, que me 

ofendeu aqui, ficou me provocando a aula inteira, gratuitamente, “olha a dentadura, 

olha a dentadura, olha o corega”, então acho que sua mãe deve ser banguela né, 

porque eu pelo menos tenho dentadura pra colocar, “olha ela usa coréga, olha como 

ela fala, olha como ela é”... esse é terrível...” 

 

“(...) as meninas vem com roupas inconvenientes, não adianta você explicar, não meu 

bem, não vem assim... “é, a senhora é velha, não sabe!”, são aquelas calças tipo que 

mostra tudo você já viu como é que são essas coisas?” 

 

“Tudo pra fora, eu já chuto o pau da barraca. Ai professora”... se você quer amarrar 

a calça pra cima, fica horrível, fica com o rego todo de fora,..as mini-blusas aqui, tem 

umas que não tem nem o que mostrar, mas tem umas que tem, e essas que tem, vou te 

falar viu! Gostam de mostrar, elas provocam os meninos”.  

_______________ 

 

Evidenciamos, pelas situações expostas, que Ana apresenta descontrole total da 

situação. Parece difícil identificar, nessa relação, quem é o professor e quem é aluno, uma vez 

que ambos agem igualmente. A professora, ao afirmar “Outro dia eu chamei um aluno de 

filho da puta!” demonstra não só o descontrole da situação como também evidencia a sua 

impotência em lidar com as situações de conflito existentes na relação dela com os alunos. A 

forma como ela conduz a relação professor-aluno e o processo de aprendizagem a deixa 

totalmente impossibilitada de agir como mediadora e autoridade na classe. 

Em contrapartida, a postura do aluno também não se apresenta diferente. 

Evidenciamos nos trechos “Olha como é que você tá, olha o sapato dela”, e “você está me 

falando que eu só uso dentadura, que eu sou dentadura, que é corega, que eu sou velha, que 
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eu tenho um sapato não sei lá de que jeito...” que os alunos também são extremamente 

desrespeitosos com ela; xingam, ofendem e ridicularizam a professora.  

 Outro aspecto observado nos trechos do diálogo é que, para Ana, os alunos não gostam 

e não querem professores exigentes. O fato de Ana ser uma professora exigente leva o aluno a 

desrespeitá-la. Ana afirma: “eu sou uma professora que cobro o caderno, que eu dou lição, 

que eu explico a matéria, que eu tenho uma certa organização, e eles não querem isso, eles 

não querem..quando eu cobro esse lado, eles me desrespeitam, aí já é indisciplina”, aspecto 

esse contraditório em relação às suas ações, pois em alguns momentos usa o fone de ouvidos 

durante a aula. 

 Os trajes das meninas, segundo a professora, também influenciam no comportamento: 

“(...) as meninas vem com roupas inconvenientes, não adianta você explicar, não meu bem, 

não vem assim...”. Para a professora, as roupas “são inadequadas ao ambiente escolar e  

provocam os meninos”. 

Mais uma vez, aparece um discurso diferente e oposto à prática da professora. 

Observa-se uma dificuldade enorme em lidar com o aluno de hoje e com suas demandas. O 

processo ensino-aprendizagem fica totalmente ocultado, estando à vista, apenas a indisciplina 

como um fator impeditivo para que o trabalho principal da escola, que é o de ensinar, ocorra. 

A indisciplina é tomada como ponto central da relação professor-aluno. 

 

Núcleo 8. Responsabilidades e saídas. 

Neste núcleo destacamos dois aspectos das falas de Ana. O primeiro aspecto 

relaciona-se aos responsáveis e causadores da indisciplina, e o segundo aspecto, aos caminhos 

que Ana acredita poderem resolver o problema. 

_______________ 

“(...) e o pai veio aí, conversou com a diretora, é do mesmo nível do filho, então a 

dificuldade é essa”. 

 

“Quando você vê um aluno assim, você chama alguém pra conversar, a pessoa que 

vem é melhor que não viesse, sabe porque..é..enquanto o aluno é mau educado, ele é 

um adolescente ou um pré-adolescente, agora um adulto..te ridicularizar, é pior. Mas 

em cada classe, desse tipo aí, eu devo ter pelo menos uns...” 



104 

 

“eu estou me aposentando eu nem posso fazer essa comparação, eu acho que em 

primeiro lugar tem que ser estabelecido limites, esses limites tem que ser muito bem 

vistos com muita clareza, e que estes limites sejam feitos de forma que, não só a parte 

docente, mas a discente também tivesse”.  

 

“Ah...colaborando, fazendo parte do estabelecimento dessas regras. Não poderia ser 

uma coisa só unilateral, deveria ser uma coisa mais amplamente, e não só com os 

alunos, com os pais, todos, toda a comunidade”. 

 

“Não. Não está só na mão do professor, é todo um conjunto, que envolve tudo, 

envolve os pais, envolve os alunos, envolve os professores, envolve a direção da 

escola, o sistema, que, aliás, não tem interesse nenhum em que a coisa flua e 

funcione, entendeu, então...é uma coisa meio complicada! 

 

“É uma coisa meio complicada no sentido dos pais né, a gente tem muitos pais que 

são pais por acaso..né..e muitos pais...muitos pais não, muitas mães, nós temos uma 

quantidade muito grande de alunos que tem mãe mas não tem pai, é pai 

desconhecido”. 

 

“Ah..tal filho é de muitos pais, é um problema social tão grande, essa questão 

familiar que é meio complicado de eu dizer pra você como é que eu tenho a minha 

participação nisso”.  

 

“Tem pais, você tem casais, filhos ai de casais mais ou menos convencionais, mas aí é 

20%, o resto é assim, é a vó que cria, a tia que cria, a vizinha que toma conta, sabe, 

eles ficam na rua, eles tem problema de saúde, não é, eles tem problemas de verme, 

eles não passam por um oftalmo, não passam por um neuro..nada, eles tem problema 

sério, de dentista, tem dor de dente, tem dor de cabeça, vem pra escola não comem, 

eles não sabem se alimentar, também não tem ideia nenhuma”. 

 

“À família, a família que também não tem harmonia, então como é que você trabalha 

com isso, por isso que eu digo pra você que eu acho que tem que ser uma coisa que 

tem que ser muito bem pensada, porque a solução é algo bem complicado”. 

 

“Sabe, essa permissividade muito grande, essa questão desses apelos muito grande 

da parte sexual, eles..ah.., tudo eles levam pro lado da malícia, eu sei que eles são pré 

adolescentes, é uma coisa exacerbada, eles praticam sexo...tá, sem orientação, sem 

nada, inclusive tem muitos que aliás se masturbam e devem ter drama de consciência 

porque não sabem o que estão fazendo...” 

 

“Então eles não conhecem nem o próprio corpo, o nome das coisa, (riso), você está 

me entendendo, é uma situação complicada, sendo que você não tem no professor 

mais aquilo que nós tínhamos antes, aquilo que muitas vezes o aluno não aprendia em 

casa, a gente conseguia ensinar na escola, hoje não, não há diálogo, então veja, pra 

você, não tem a ajuda da família, nós teríamos que começar com a família  que não é 

a mesma de antigamente tá, então a gente tem outro modelo de família, como é que a 

gente lida com os filhos nesse outro modelo de família?  

 

“Isso ninguém sabe, todo mundo está acostumado com aquele outro modelo, não é, ai 

você recebe esses..essas crianças que vem do outro modelo de família, e 

aí,..(pausa)..e essa família, como é que essa família vê a escola, o que é que eles 

querem da escola, ninguém nunca perguntou!  
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“Vem muito poucos, os que vêm são aqueles alunos que...(não completou).Não que 

quiseram que os pais viessem, entendeu, que precisariam em termos, que todos 

precisam, e eles precisam sim”. 

 

“Muito pouca, muito pouca participação, uma que essa escola não promove eventos, 

não há, o pai não tem atração nenhuma pra vir pra escola, então não há um evento 

em que haja a participação de todos”. 

 

“Não tem, mas eu acho uma coisa errada, o movimento é sempre de cima pra baixo, 

nunca que vem da outra parte, o que eles querem”. 

 

“Entendeu, a coordenação propõe, e aí é uma coisa imposta, não sei se é isso 

também, entendeu”. 

 

“Agora se você pergunta pra eles, eles também não têm muita ideia do que eles 

querem, olha, é difícil, é difícil”. 

“Eu acho que tem a ver com a mudança de direção, porque não há continuidade de 

trabalho, então cada um que vem fala uma coisa, entende, e..., o que tá acontecendo”. 

 

“Os melhores alunos acabam saindo, e a gente vai recebendo cada vez mais alunos 

que não tiveram... por exemplo, aquela escola tem um aluno-problema, manda pro.... 

(risos), entendeu”. 

 

“Então isso aqui virou meio que um depósito..de alunos-problema. Porque não há 

uma direção, uma organização muito forte, não que a gente se negue a receber, 

entendeu?” 

 

“Porque não pode, a gente... você não pode se negar a receber alunos com problemas 

de disciplina, mas não o jeito que é aqui, então ele vem pra cá. Quando era a antiga 

diretora, quando ela recebia um aluno que ela sabia que era problema, ela já pegava 

o aluno e já rezava a cartilha, e se você não se comportar de acordo com o ensino... 

entendeu, ela já colocava o aluno no lugar dele, não que ele virasse um santo, mas ele 

pelo menos tinha um comportamento que se adequava à escola. Hoje não, hoje é tudo 

assim, tudo largado, tudo de qualquer jeito, não há um trabalho de disciplina, não há 

nada!” 

 

“Financeiro sim, mas de pessoal não! Pessoal nós conseguimos duas serventes 

agora, desde fevereiro, a escola tava assim um lixo, um lixo, inspetor de aluno tem 

dois, uma que fica até as três, e outra que fica das três às nove. Cada uma destas 

inspetoras, elas ficam responsáveis por dois andares, oito salas em cada andar, 

entende? É meio impossível, não dá”. 

 

“Existe, quando a família valoriza a escola, valoriza o ensino, quer que o ensino 

melhore a situação deles. Você tem apoio. O pai que vê no filho um futuro melhor, 

que não seja aquele que ele teve, ele colabora, ele olha o caderno do filho, aqui nem 

o caderno eles olham, eles não sabem nem qual é a sala que o filho estuda. Eles não 

sabem, em dia de reunião, que série seu filho está, não sei”. 

 

“Eu acho que sempre vem da família, a família, porque,...o filho é, o aluno é o fruto 

do meio, do meio da onde ele vem”. 
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“Então veja, uma mãe que cuida de uma filha ou de um filho, vai querer que eles 

ajam assim na escola?” 

 

“Não pode obrigar quando o aluno não pode comprar, mas se a APM oferecer a 

camiseta e dá pro aluno, ele precisa usar sim entendeu, nem assim”. 

 

“O melhor meio para lidar com a indisciplina é... Ai meu bem, a verdade? (risos) 

Atualmente não tem, não tem, é o autoritarismo pra mim, atualmente tem sido, apesar 

de eu não concordar, pro momento é o que eu tenho..autoritarismo”. 

 

Como já mencionado, neste núcleo damos ênfase a dois aspectos: no primeiro, 

destacando os responsáveis e as causas da indisciplina e no segundo, indicando as principais 

saídas para a solução do problema a partir dos trechos do diálogo da professora. 

Em relação ao primeiro aspecto, a professora indica como maior responsável pela 

indisciplina do aluno a família que não educa e não impõe limites aos filhos, sendo coniventes 

com suas atitudes inadequadas no ambiente escolar. A professora argumenta que muitos 

comportamentos dos alunos apresentados na escola são frutos dos comportamentos dos pais, 

que agem da mesma maneira, conforme pode ser constato no trecho: “Quando você vê um 

aluno assim, você chama alguém pra conversar, a pessoa que vem é melhor que não viesse, 

sabe porque... é... enquanto o aluno é mau educado, ele é um adolescente ou um pré-

adolescente, agora um adulto..te ridicularizar, é pior. Mas em cada classe, desse tipo aí, eu 

devo ter pelo menos uns...” 

 A professora destaca também a organização familiar: “Tem pais, você tem casais, 

filhos ai de casais mais ou menos convencionais, mas aí é 20%, o resto é assim, é a vó que 

cria, a tia que cria, a vizinha que toma conta, sabe, eles ficam na rua”. 

Outros aspectos são apontados por ela como causadores da indisciplina escolar, como 

problemas de saúde: “eles tem problema de saúde, não é, eles tem problemas de verme, eles 

não passam por um oftalmo, não passam por um neuro... nada, eles tem problema sério, de 

dentista, tem dor de dente, tem dor de cabeça, vem pra escola não comem, eles não sabem se 

alimentar, também não tem ideia nenhuma”; de sexualidade: “(...) é uma coisa exacerbada, 

eles praticam sexo... tá, sem orientação, sem nada, inclusive tem muitos que aliás se 

masturbam e devem ter drama de consciência porque não sabem o que estão fazendo...” 
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No âmbito pedagógico, a professora cita que muitas das atividades propostas são 

realizadas sem a participação dos alunos no processo de elaboração/preparação. A direção 

também aparece como justificativa para as causas da indisciplina. A falta de organização e a 

descontinuidade do trabalho devido às excessivas trocas de direção são consideradas pela 

professora prejudiciais ao bom andamento da escola e da disciplina. Podemos constatar essa 

afirmação no trecho: “Eu acho que tem a ver com a mudança de direção, porque não há 

continuidade de trabalho, então cada um que vem fala uma coisa, entende, e..., o que tá 

acontecendo”. 

Por último, a professora menciona que a escola “(...) virou meio que um depósito... de 

alunos-problema...”, referindo-se aos alunos provenientes de outras escolas.  

Já em relação ao segundo aspecto indicamos, a partir dos trechos do diálogo da 

professora, as saídas para o problema da indisciplina. Segundo ela, a solução está em 

estabelecer limites para os docentes e discentes, conforme podemos constatar no trecho “tem 

que ser estabelecido limites, esses limites tem que ser muito bem vistos com muita clareza, e 

que estes limites sejam feitos de forma que, não só a parte docente, mas a discente também 

tivesse”.  

Outro item apontado por ela refere-se à elaboração das regras, o que deve ser feito 

conjuntamente com a comunidade educativa. Com isso, a professora propõe maior 

participação da comunidade escolar nos projetos da escola, como foi possível observar: “Não 

poderia ser uma coisa só unilateral, deveria ser uma coisa mais amplamente, e não só com os 

alunos, com os pais, todos, toda a comunidade”. 

A professora propõe também fazer um movimento contrário, no qual, as iniciativas 

para as atividades da escola partam do interesse dos alunos, das famílias e da comunidade, 

uma vez que há pouca participação das famílias nos eventos propostos pela escola, 

normalmente pensados pela direção e equipe de professores. E por fim, traz, como solução 

para as questões disciplinares e da aprendizagem, maior apoio das famílias acompanhando o 

processo ensino-aprendizagem, a rotina do aluno na escola e frequentando as reuniões de pais. 

Isso se confirma por sua fala: “O pai que vê no filho um futuro melhor, que não seja aquele 

que ele teve, ele colabora, ele olha o caderno do filho, aqui nem o caderno eles olham, eles 
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não sabem nem qual é a sala que o filho estuda. Eles não sabem, em dia de reunião, que série 

seu filho está”. 

Observamos que em nenhum momento a professora colocou seu trabalho em 

evidência para estabelecer saídas para os problemas existentes na escola. Ela parece eximir-se 

da responsabilidade compartilhada pelo que acontece na escola e pelo desenrolar das ações 

em sala de aula. Podemos entender que os problemas estão sempre “no outro” ou fora dos 

muros da escola.  

 

 

Núcleo 9. Quem são os alunos. 

 Destacamos, neste núcleo, o perfil de aluno encontrado na escola pesquisada, a partir 

do que é relatado pela professora. 

_______________ 

“Autores de próprio texto eu devo ter uns cinco, a grande maioria só faz texto 

copiado, produzir um texto da própria cabeça muito poucos, essa é uma sétima e a 

mais disciplinada pra mim é uma sexta, porque eu tenho um bom relacionamento com 

eles”. 

 

“(...) é uma série que apesar de ter três alunos que são difíceis, o resto da classe é 

uma classe interessada, produtiva e que em termos de disciplina eu não encontro 

dificuldades, não sou assim ofendida, entendeu, eles me ouvem, a gente conversa, eles 

me perguntam coisas com relação ao conteúdo”. 

 

“Ahhh! vários, vários, vários, todas as séries tem, são alunos assim que te 

respondem, te xingam, palavrões”. 

 

“É uma coisa meio complicada no sentido dos pais né, a gente tem muitos pais que 

são pais por acaso..né..e muitos pais...muitos pais não, muitas mães, nós temos uma 

quantidade muito grande de alunos que tem mãe mas não tem pai, é pai 

desconhecido”. 

 

“Ah..tal filho é de muitos pais, é um problema social tão grande, essa questão 

familiar que é meio complicado de eu dizer pra você como é que eu tenho a minha 

participação nisso”.  

 

“Tem pais, você tem casais, filhos ai de casais mais ou menos convencionais, mas aí é 

20%, o resto é assim, é a vó que cria, a tia que cria, a vizinha que toma conta, sabe, 

eles ficam na rua, eles tem problema de saúde, não é, eles tem problemas de verme, 
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eles não passam por um oftalmo, não passam por um neuro..nada, eles tem problema 

sério, de dentista, tem dor de dente, tem dor de cabeça, vem pra escola não comem, 

eles não sabem se alimentar, também não tem ideia nenhuma”. 

 

“Ah..a escola oferece merenda e ele tem vergonha de comer a merenda... porque eles 

não querem passar por pobres, umas coisas assim, entendeu!” 

 

“Não, olha, nós temos aqui assim, seria assim uma classe empobrecida, mas, não 

pobre de passar necessidade, não, mesmo porque a escola oferece tudo, oferece 

merenda na hora do almoço, merenda na hora...” 

 

“Agora, se quiser ficar depois pra jantar tem merenda, eles recebem todo um 

material, livros de todas as disciplinas, cadernos, eles recebem um kit completo de 

cadernos, lápis, perdem tudo,...a metade disso não vai fazer nada porque não tem 

lápis, se pede pra pegar o lápis, não tenho lápis, se pede pra pegar a caneta, não 

tenho caneta, a borracha, ô fulano, pega a borracha, é assim, então, sabe aquelas 

atitudes mínimas de convivência eles não tem nenhuma, nenhuma, eles não sabem 

conviver numa... assim, dentro de uma harmonia, eles não tem, eles não são 

harmônicos, então é, como a gente fala né”. 

 

“Bem..nós temos aqui uma comunidade muito comprometida com esta questão de 

drogas..tem gente, tem muita gente, nós temos assim muitos alunos, que dominam, 

pais que são envolvidos também, que não usuários, que fazem o tráfico, o que é pior, 

dá um medo, assusta!” 

 

“Não muito, pelo jeito como eles faltam, e mesmo que você ofereça uma atividade pra 

eles...” (não concluiu)”. 

 

“Semana passada houve uma gincana, é..de cada classe se compareceram 30% foi 

muito, se não insistissemos não vinha ninguém”. 

 

“E na gincana eles ganhavam prêmios, mas tinha que todo mundo se envolver, 

entendeu, é muitos não vieram, muitos, a maior parte não veio, então eu não sei, 

quando eu pergunto: Escuta quando você não vem pra escola você faz o que? Ah, eu 

fico na rua, entendeu, ele deixa de vir pra escola pra ficar na rua”. 

 

“Agora se você pergunta pra eles, eles também não têm muita ideia do que eles 

querem, olha, é difícil, é difícil”. 

 

“Eles não eram indisciplinados, eles eram assim, Pode ser do tempo passado? 

Porque do tempo presente é meio complicado (risos)...” 

 

“Ah..quando eu fiz o teatro com eles, à noite, porque a gente tinha grupos em que a 

gente conseguia apresentar. Aqui não”.  

 

“ah..agitados mesmos pela idade, e a gente conseguiu montar a peça de teatro, e o 

meu trabalho com eles na biblioteca, mas a gente fazia tudo de pé, só que esse ano eu 

não consegui nem levá-los à biblioteca, e eu desde ó, desde que eu estou aqui, eu  

trabalho na biblioteca”.  

 

“(...) uma classe em que eles eram assim bem agitados, e que não eram grosseiros, 

entendeu”. 
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“Ah... agitados mesmo pela idade”... 

 

“Eu acho que tem a ver com a mudança de direção, porque não há continuidade de 

trabalho, então cada um que vem fala uma coisa, entende, e..., o que tá 

acontecendo...” 

 

“Os melhores alunos acabam saindo, e a gente vai recebendo cada vez mais alunos 

que não tiveram.., por exemplo, aquela escola tem um aluno-problema, manda pro.... 

(risos), entendeu”. 

 

“Então isso aqui virou meio que um depósito..de alunos-problema. Porque não há 

uma direção, uma organização muito forte, não que a gente se negue a receber, 

entendeu?” 

 

“Porque não pode, a gente... você não pode se negar a receber alunos com problemas 

de disciplina, mas não o jeito que é aqui, então ele vem pra cá. Quando era a antiga 

diretora, quando ela recebia um aluno que ela sabia que era problema, ela já pegava 

o aluno e já rezava a cartilha, e se você não se comportar de acordo com o ensino... 

entendeu, ela já colocava o aluno no lugar dele, não que ele virasse um santo, mas ele 

pelo menos tinha um comportamento que se adequava à escola. Hoje não, hoje é tudo 

assim, tudo largado, tudo de qualquer jeito, não há um trabalho de disciplina, não há 

nada!” 

“Se você visse a sujeira... eles jogam papel, tudo, tudo! Eles jogam carteira, eles 

quebram todo o material da classe”. 

 

“Por esse aspecto, no aspecto educacional não, mas tem mãe que vem aqui tirar 

satisfação porque você falou alguma coisa ofensiva pra filha dela, nesse aspecto sim, 

mas no aspecto conteúdo, de jeito nenhum”.  

 

“Se eu não der nada, os pais não reclamam, desde que eles passem aqui seis aulas 

aqui dentro, é o que interessa”. 

 

“O aluno que você percebe, por exemplo, que não há nenhum problema na família,na 

escola é uma gracinha, tem um ou outro”.  

 

“Nesta sexta você olha pra ele você já vê, aquela maneira dele se vestir, sabe, 

cabelinho penteado, a mochila em ordem, tudo, os cadernos daquela aula daquele 

dia, tudo organizado, o resto, é um caderno só, quando traz...”  

 

“Entendeu, então quando você coloca uniformes que custa R$ 20,00 uma camiseta, 

R$ 20,00 de camiseta de uniforme, R$ 15,00 não sei, quanto tá, não vi, eles não 

compram, porque não é obrigado”. 

 

“Se eu disser pra você.. a camiseta todos tem, por incrível que pareça, mas eles não 

usam, porque eles não querem, como você não pode obrigar, entendeu, só que eu 

também acho isso errado”.  

 

“Não pode obrigar quando o aluno não pode comprar, mas se a APM oferecer a 

camiseta e dá pro aluno, ele precisa usar sim entendeu, nem assim”. 

_______________ 
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Evidenciamos nos trechos do diálogo de Ana que, para ela, o perfil de aluno 

encontrado na escola pesquisada corresponde, em sua maioria, ao aluno-problema e 

analfabeto funcional que não consegue produzir textos próprios. Na visão de Ana, os alunos 

são copistas: “Autores de próprio texto eu devo ter uns cinco, a grande maioria só faz texto 

copiado”. 

 Entretanto, a professora sinaliza que há uma única classe na qual os alunos são 

interessados e produtivos e que nessa classe ela mantém com os alunos um bom 

relacionamento porque eles ouvem, é possível dialogar, são interessados e não a ofendem. 

Nas demais turmas em que Ana leciona, os alunos são mal educados, xingam, falam 

palavrões, jogam papéis no chão, quebram as carteiras e o material da sala, não usam o 

uniforme; em síntese, são indisciplinados. 

 A professora ressalta também que esses alunos são filhos de pais ausentes, muitos nem 

têm pais, são criados pelas avós e tias ou, ainda, ficam nos vizinhos e até mesmo na rua, 

enquanto os pais estão trabalhando. Ressalta a professora que esses pais não apresentam 

interesse em relação às questões pedagógicas dos filhos, não se preocupando com o fato de 

eles estarem aprendendo ou não. Há uma minoria de alunos organizados, que comparecem à 

escola bem vestidos, com o material em ordem e a matéria em dia. 

No que se refere à classe social do aluno, a professora afirma: “seria assim, uma 

classe empobrecida, mas, não pobre de passar necessidade, não”. Ela explica que muitos 

deles não comem o lanche da escola por vergonha. “A escola oferece merenda e ele tem 

vergonha de comer a merenda... porque eles não querem passar por pobres, umas coisas 

assim, entendeu!” 

 Segundo a professora, são também muito desorganizados, não cuidam do material 

escolar, não sabem viver em harmonia e poucos participam das atividades propostas pela 

escola. Ela menciona: “Semana passada houve uma gincana, é de cada classe se 

compareceram 30% foi muito, se não insistíssemos não vinha ninguém”. Segundo Ana, 

alguns deles preferem inclusive ficar na rua a participar dos eventos promovidos na escola.  

Há também os alunos usuários de drogas e os alunos traficantes, conforme a 

professora nos afirma: “nós temos aqui uma comunidade muito comprometida com esta 

questão de drogas... tem gente, tem muita gente, nós temos assim muitos alunos, que 

dominam, pais que são envolvidos também, que não usuários, que fazem o tráfico, o que é 

pior, dá um medo, assusta!” 
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5.2.4 Síntese geral da entrevista realizada com a professora Ana 

Ao buscarmos compreender as falas da professora Ana, vemos que ela carrega uma 

grande experiência de magistério por uma longa vivência nesse trabalho. Esse percurso é 

relatado por ela, indicando três etapas de sua carreira: a primeira etapa retrata-a jovem, 

tomando a docência como um desafio interessante e prazeroso que, apesar das dificuldades de 

distancia, locomoção e acúmulo de atribuições, dava a ela satisfação e muito prazer no que 

estava realizando. No segundo momento de sua carreira, Ana revela situações difíceis, 

desafiadoras, que são enfrentadas por ela com muita coragem e otimismo. Já no terceiro 

momento, mais precisamente nos últimos anos, vive a carreira com muita dificuldade, sendo a 

indisciplina apontada por ela como causadora dessas dificuldades.  

Ana menciona situações em que se sente desautorizada, desrespeitada e desvalorizada 

por seus alunos. Nessa direção, os estudos de Estrela (2002) mostram que a indisciplina pode 

produzir efeitos negativos não só no aproveitamento dos alunos, mas também efeitos que 

geram no professor uma queda da auto-estima, sentimentos de frustração, desânimo e até 

vontade de abandonar a profissão, aspectos bem destacados na entrevista de Ana. 

Ana também parece revelar um certo saudosismo em relação às suas experiências 

passadas, não conseguindo percebê-las presentes no momento atual. Recorrendo à categoria 

historicidade, que destaca a realidade como um processo dinâmico, inacabado, em constante 

mudança, mas resultado acumulado das experiências do sujeito, podemos explicar as falas de 

Ana em relação à sua trajetória profissional e às transformações por ela vividas como de 

grande valia na compreensão dos sentidos constituídos em relação à (in)disciplina. 

Em relação ao conceito de disciplina e indisciplina, estes não divergem do que 

mostram a literatura e os estudos de diversos autores. Disciplina é tomada como respeito e 

bom relacionamento, diálogo e clima receptivo, aspectos que garantiriam o aprendizado e a 

socialização do aluno. Já a indisciplina apresenta-se em oposição, estando relacionada ao 

desrespeito e aliada ao desinteresse do aluno.  

Entretanto, a professora expressa que nos dias de hoje não há disciplina por causa dos 

alunos e isso inviabiliza o processo ensino-aprendizagem. Ao falar de suas turmas, hoje, Ana 

menciona tratar-se de alunos que não têm interesse, não ouvem, não são educados. São filhos 
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de pais desconhecidos ou problemáticos, que não dão educação aos filhos; são alunos que não 

se assumem como pobres, são orgulhosos, drogados e até traficantes, que não têm limites. No 

âmbito da aprendizagem, Ana menciona que o nível dos alunos é muito baixo: em sua 

maioria, são analfabetos funcionais. Não produzem textos próprios, não participam das 

atividades e nem têm ideias. Poucos são os alunos organizados, bem vestidos, arrumados e 

interessados. Por eles serem assim, Ana justifica a falta de diálogo e a impossibilidade de dar 

aula num espaço de troca e de boa comunicação.  

Contudo, ao considerarmos o espaço escolar, o que se espera, é que, se hoje o aluno 

apresenta-se assim, com tantas deficiências, a educação deveria acolhê-lo e levá-lo a uma 

situação diferente da atual. Nessa direção, a pesquisa realizada por Casassus (2007, p.115) 

revelou que “a qualidade da aprendizagem dos alunos é em grande parte influenciada pela 

qualidade dos processos que ocorrem na sala de aula, e a qualidade dos processos de aula 

passa pela compreensão que os docentes têm do que lá ocorre”, o que nos faz pressupor que 

os alunos cujo professor assume a responsabilidade por seu desenvolvimento pedagógico, 

apresentam melhores resultados. A pesquisa também revelou a tendência de os docentes de 

meios pobres colocarem a responsabilidade do baixo rendimento de seus alunos nos contextos 

desfavorecidos em que vivem e na “funcionalidade” de suas famílias (CASASSUS, op cit., 

p.148). 

Em relação a essa mesma questão, Freire (1996) vem contrapor-se a essas posturas e 

aponta saberes fundamentais, necessários à prática docente. Entre eles estão rigor 

metodológico, ética, competência profissional, respeito pelos saberes do educando, rejeição a 

qualquer tipo de discriminação ou segregação. Charlot (2000) também propõe uma escola que 

valorize o aluno, suas origens e sua auto-estima, visando à melhoraria na relação do jovem 

com o saber. 

Assim, torna-se é importante que o professor enxergue o aluno em sua totalidade e 

concretude, buscando entender como ele aprende. Ao considerarmos os aspectos apontados 

por Freire e Charlot, notamos que a professora Ana parece não assumir a responsabilidade 

pela aprendizagem de seus alunos e utiliza-se das condições de vida deles e de suas 

fragilidades para justificar o trabalho que não consegue desempenhar. 
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Observamos também que na fala de Ana há contradições. Ao mesmo tempo em que 

descreve seus alunos em condições de desigualdade, apresenta um contraponto, dizendo que 

aos alunos nada é perguntado sobre o que querem fazer. Como saída para os problemas, a 

professora aponta soluções que ela mesma não consegue realizar. Entre elas estão: estabelecer 

limites para os docentes e discentes, elaborar regras em conjunto com a comunidade, envolver 

as famílias, promover eventos que agradam a comunidade, enfim, fazer um movimento 

contrário ao que ocorre na escola, ou seja, fazer com que as ações partam do interesse dos 

alunos. 

Assim, podemos perceber pela entrevista que a professora Ana sinaliza um discurso 

que não corresponde à sua prática e ao tipo de aula que se propõe realizar, pautada em um 

ambiente agradável e afetivo, tendo o aluno como parte integrante na construção do 

conhecimento e no processo ensino-aprendizagem. Sua prática revela-nos uma relação 

contrária a essa, pautada no autoritarismo, no desrespeito e nos conflitos que se arrastam sem 

solução.  

A relação estabelecida com o aluno é de total desrespeito, baseada em xingamentos, 

agressões verbais, desrespeito por ambas as partes. A própria condição da professora ao 

apresentar-se, em situação de desgaste, sem recursos para contornar a situação, inviabiliza 

qualquer possibilidade de mudança que favoreça o processo ensino-aprendizagem, muito 

embora ela reconheça, em seu discurso, a importância de uma relação pautada no diálogo e no 

respeito. 

Percebe-se também, no relato da professora Ana, que suas experiências tornam-se 

dramáticas. As relações se deterioraram, as vivências são marcadas pelo desrespeito; o ensino 

transfigura-se em situações tensas e conflituosas. A educação parece esvair-se nos relatos. 

Ela, que marcava as primeiras experiências da professora, dilui-se e os sentidos tornam-se 

carregados de termos que desvalorizam o aluno.  

A professora tenta salvar, disso tudo, o seu trabalho, mas não consegue e, recorrendo a 

um recurso protetor de sua face, coloca um fone de ouvido, que parece fazer o papel de 

escudo que a protegerá contra as questões que o novo paradigma educacional impõe ao 

profissional. É uma forma de distanciar-se da realidade social e manter-se resguardada por sua 

história de docência.  
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O diálogo como valor pedagógico desaparece. Os xingamentos e ofensas ocupam esse 

lugar, como únicos recursos pedagógicos. Nessa direção, os estudos de Souza (2003), 

apontam para uma escola que não se adequou às novas demandas do mundo contemporâneo; 

as perspectivas para a construção do conhecimento ainda parecem apoiar-se numa visão 

tradicional, incompatível com o mundo atual. Patto (2010) também ressalta que a falta de 

formação continuada traz implicações para o fato de o professor não conseguir fazer com que 

seus alunos aprendam e se comportem como o esperado. Desse modo, a formação continuada 

passa a ser um elemento de grande valor no processo de transformação, uma vez que 

possibilita ao professor refletir e assumir uma postura mais crítica sobre a realidade.  

 

5.2.5 Análise da entrevista realizada com a professora Bete 

 

 A professora Bete tem 37 anos e é professora concursada da rede púbica há 

aproximadamente 5 anos. Atuou, até o presente momento, em apenas duas escolas. 

 

Núcleo 1. Meu sonho inicial não seria o magistério. 

 Neste primeiro núcleo estão agrupados os trechos da entrevista feita com a professora, 

que descrevem sua trajetória profissional. 

_______________ 

“Bom, eu comecei já meio tarde no magistério, em 2005, tava com 32 anos, então, eu 

dei o meu primeiro ano né, como OFA – AULA. Em 2003 eu fui chamada no concurso 

que eu havia prestado e assumi na escola do Jardim Peri Alto e pedi remoção no ano 

seguinte para essa. Foi em 2007 que eu iniciei nessa escola”. 

 

“Eu trabalhava em outra área, como eu fiz o curso técnico de decoração, junto com 

meu ensino médio, logo em seguida eu iniciei nessa profissão, em decoração 

trabalhei por 10 anos em loja de móveis planejados”. 

 

“Bom, eu também fiz tarde a faculdade, eu optei por História né, fazer história, entrei 

com 27 anos pra 28 na faculdade e durante o curso fui vendo que caminho que eu ia 

seguir e pra tá aplicando né a disciplina de história, então a trajetória foi me levando 
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pro magistério né, havia prestado o concurso pra ter uma experiência e acabei 

assumindo”. 

 

“É, meu sonho inicial não seria o magistério né, era na verdade trabalhar em museu, 

nessa parte mesmo”. 

 

“Eu comecei já meio tarde no magistério, em 2005, tava com 32 anos, então, eu dei o 

meu primeiro ano né, como OFA – AULA”.  

 

“Em 2003 eu fui chamada no concurso que eu havia prestado e assumi na escola do 

Jardim Peri Alto e pedi remoção no ano seguinte para essa”.  

 

“Foi em 2007 que eu iniciei nessa escola”. 

 

“Eu trabalhava em outra área, como eu fiz o curso técnico de decoração, junto com 

meu ensino médio, logo em seguida eu iniciei nessa profissão, em decoração 

trabalhei por 10 anos em loja de móveis planejados”. 

 

“Bom, eu também fiz tarde a faculdade, eu optei por História né. Fazer história, 

entrei com 27 anos pra 28 na faculdade e durante o curso fui vendo que caminho que 

eu ia seguir e pra tá aplicando né a disciplina de História”. 

 

“Então a trajetória foi me levando pro magistério né, havia prestado o concurso pra 

ter uma experiência e acabei assumindo”. 

_______________ 

 

Dos trechos apresentados no diálogo da professora, destaca-se a fala: “Meu sonho 

inicial não seria o magistério”, o que expressa a falta de um projeto claro do que faria após 

concluir o curso. O motivo que a levou a optar pelo curso de História relaciona-se ao fato de 

gostar da disciplina, entretanto, a professora afirma que sua intenção não era atuar no 

magistério; tinha outras preferências. 

 

Núcleo 2: Disciplina é de início seguir algumas regras de convivência dentro da escola. 

Neste núcleo apresentamos as falas da professora Bete referentes ao termo disciplina. 

_______________ 

“Bom, de início seguir algumas regras de convivência dentro da escola, né, pra que o 

objetivo seja alcançado, da educação, então algumas regras de disciplina são 

estabelecidas para os alunos e normalmente, na maioria das vezes não é cumprida”. 
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“A sala disciplinada mesmo não tem né! Não existe sala disciplinada, a 8ª. B que eu 

também dou aula ela já tem assim, um comportamento que eu consigo levar eles um 

pouco melhor pra conduzir as aulas”. 

 

“Ordem, mas não uma ordem, nos termos antigos da palavra. Ordem mesmo no bom 

sentido. Harmonia, podendo então sendo aplicado”. 

 

“Colaboração, respeito, como eu já disse harmonia no ambiente né, entre alunos e 

professores poderia ser”. 

 

“(...) por algumas semanas assim, não a sala inteira, porque um ou outro ainda 

voltou querer bagunçar, mas a participação da sala não foi tão grande, eu consegui 

por algumas semanas a manter a disciplina”. 

 

“A disciplina é importante para garantir o objetivo final da educação, né. O 

desenvolvimento intelectual do aluno, o compromisso deles com a vida né, a 

responsabilidade”. 

 

“Para garantir a disciplina, o professor deve interagir muito com os seus alunos logo 

no início do ano letivo e tentar conseguir deles uma certa relação, um contato 

próximo, pra que não seja uma coisa hierárquica apenas, hoje está tendo que ir mais 

por esse caminho”.  

 

“Disciplina é sinônimo de interesse, participação e envolvimento”. 

_______________ 

 

 Podemos perceber, nos trechos citados pela professora, que os sinônimos atribuídos 

por ela ao termo disciplina, como “cumprir regras, interesse, harmonia, participação, não 

bagunçar”, aparecem conforme prescrito nos dicionários e comuns a todo um grupo. Já os 

aspectos subjetivos que a professora apreendeu no convívio social de maneira singular, ou 

seja, os sentidos, revelam a expectativa que a mesma tem de uma disciplina pautada no 

silêncio e na subordinação do aluno, sendo que sem esses atributos do aluno o processo 

educativo se torna impossibilitado de ser realizado. 

 

Núcleo 3. Indisciplina é quando a gente tenta pôr uma certa ordem na sala. 

Em oposição ao núcleo dois, apresentamos neste núcleo os trechos referentes ao termo 

indisciplina. 

_______________ 
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“(...) é quando a gente a perde o controle né, de modo geral e eles não respeitam 

mais quando a gente tenta por uma certa ordem na sala, no grupo né que tá 

praticando essa indisciplina, então quando eles não param sentados, né quando a 

gente pede né, e na maior parte das vezes a gente pede né, e na maior parte das vezes 

gente pede muito é, pra que eles colaborem pra que a gente possa explicar a matéria, 

e eles tratam assim, não dão importância, com muito descaso mesmo, não param, 

conversam muito alto, bagunçam, não param quietos na carteira, não abrem o 

material, chegam já com outras intenções na escola. Na sala de aula, não há boa 

convivência, só provocações situações de brigas entre eles mesmos, muitas vezes mais 

entre os meninos do que as meninas, uma briga de provocações entre eles, isso vai 

virando uma bola de neve na sala de aula que fica difícil o controle, e atrapalha em 

muito o andamento da aula”. 

 

“(...) As meninas apresentam um grau de indisciplina maior. Elas são tão ligadas 

assim, numas questões, que tem a ver com o comportamento sexual delas ,né, então a 

gente percebe né nas roupas que elas utilizam, nos gestos, elas já chegam na sala de 

aula, sempre com o aparelho ligado tocando músicas que elas gostam e as danças 

rebolando tal, isso é difícil na hora que a gente entra em sala de aula, tentar aquietar 

elas, e elas persistem nisso, querem chamar mesmo a atenção dos meninos né. Elas 

falam alto, gritam, são bem assim, extrovertidas né, só que num ponto muito 

exagerado”. 

“Ah ...tem outra característica, um outro tipo de indisciplina, eles não são freqentes, 

por  serem mais velhos um pouco, e não darem mais tanta importância aos estudos, 

mesmo tendo sido reprovados eles tem muita dificuldade, e são habituados a ir 

embora sempre na última ou penúltima aula, cabulam, ficam muito fora da sala, os 

inspetores mesmo não dão conta, né de estarem trazendo eles pra sala de aula”. 

 

“Conversar muito, extensas conversas durante a aula, um outro aluno não para 

quieto né, não é na maioria nesse sentido mesmo”. 

 

“É tem uma, uma que todo dia chama a atenção, é a menina né, uma garota que 

apresenta aquela característica que eu falei no começo dessa sala que é 

indisciplinada que é a 8ª.A”. 

 

“Ela realmente sempre está muito assim, se expondo, gosta de ficar chamando a 

atenção dos meninos e isso já provoca focos entre os meninos”. 

 

“Ela não para sentada, fica pra lá e pra cá na sala de aula, né, ela sempre usa calça 

baixa e lisinha o que já é proibido pra usar com o uniforme escolar, mas pela lei não 

podemos barrar a entrada do aluno na escola, então mesmo chamando os pais, ela 

persiste em vir com essa roupa e ela normalmente fala muito alto, grita,sempre 

interrompe a fala do professor e vai falar com ela...” 

 

“Quando eu me dirijo a ela, ela responde de forma muito mal educada, ela diz 

palavrões, palavrões na linguagem mesmo deles, direto, pra eles palavrão quer dizer 

palavrão é a linguagem que eles usam, são bem escachados mesmo”. 

 

“(...) quando a gente percebe que é diretamente a gente né, quando eu percebo que 

sou eu que estou recebendo o xingamento, não a situação em si, ai eu tomo uma 

atitude mais firme, de levar para a direção, tudo isso, dar uma advertência”. 

 

“De vez em quando, uma vez ali que eu já percebi que aconteceu aliás, de eu através 

da conversa não estar conseguindo por em ordem né, a sala e eles tirando sarro de 
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mim e querendo tumultuar cada vez mais, saindo da sala, indo no corredor e eu 

querendo por pra dentro, pra começar a aula, e eles não aceitando entrar e a 

participação se generalizou dali na sala né, com todo mundo né, começou a 

tumultuar, então é a questão”. 

 

“Indisciplina é sinônimo de não reconhecimento da função da escola e da 

importância da escola para os alunos, difícil falar palavras, uma frase mesmo”. 

_______________ 

 

Em todos os trechos citados pela professora, a indisciplina aparece em oposição ao 

termo disciplina que, conforme mencionado, remete às significações presentes nos 

dicionários. “Falta de respeito, desordem, falta de colaboração, excesso de conversa, 

bagunça, falta de interesse, entre outros” são os sinônimos apontados pela professora. Para 

ela, “eles chegam já com outras intenções na escola”, o que levam a pressupor que as 

intenções dos alunos não estão relacionadas à aprendizagem. 

 A professora evidencia também uma indisciplina que se apresenta apenas nas meninas, 

em que a ênfase está na “sexualidade aflorada e na exploração do corpo”. Parece haver por 

parte das meninas, o objetivo de chamar a atenção dos meninos. Ela afirma: “(...) Elas são tão 

ligadas assim, numas questões, que tem a ver com o comportamento sexual delas, né, então a 

gente percebe né nas roupas que elas utilizam, nos gestos, elas já chegam na sala de aula, 

sempre com o aparelho ligado tocando músicas que elas gostam e as danças rebolando tal, 

isso é difícil na hora que a gente entra em sala de aula, tentar aquietar elas, e elas persistem 

nisso, querem chamar mesmo a atenção dos meninos né”. 

 A professora diferencia também a indisciplina de alguns alunos mais velhos, que estão 

sempre fora da sala e cabulam as aulas. “A ... tem outra característica, um outro tipo de 

indisciplina, eles não são frequentes, por serem mais velhos um pouco, e não darem mais 

tanta importância aos estudos, mesmo tendo sido reprovados eles tem muita dificuldade, e 

são habituados a ir embora sempre na última ou penúltima aula, cabulam, ficam muito fora 

da sala, os inspetores mesmo não dão conta, né de estarem trazendo eles pra sala de aula”. 
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Núcleo 4: O aluno tá podendo muito e o professor nada  

 Apresentamos neste núcleo, a partir dos trechos do diálogo da professora, os 

responsáveis pela indisciplina. 

_______________ 

“Seu papel ali, o aluno para estudar, pra aprender, é esse o direito dele, né, que ele 

recebe, né, ele está na fase de aprendizado, então vem pra escola para aprender 

naquelas horas, né, não que ele não possa se relacionar com os colegas, né”. 

 

“Não é pra ser uma coisa bitolada, mas tem os momentos que ele saiba que é a hora 

dele se concentrar na aula né, aproveitar aquele momento de aprendizagem, então o 

grupo, tem mesmo né,  o grupo de alunos, o professor saber, ter condições de no 

momento ali da sala,né, com todos aqueles 40 alunos, ter condições de ter essa 

disciplina dos alunos, essa colaboração, né” 

 

“tem que partir do interesse deles de aprender, e esse interesse, mesmo os professores 

fazendo tudo que tentam né, pra despertar neles, nos alunos, eles não conseguem hoje 

em dia mais, deixar aflorar esse interesse, parece que eles resistem à isso. Acho que é  

uma situação que está se estabelecendo na realidade deles, em casa, na rua, tá 

virando uma coisa meio cultural da sociedade”. 

 

“(...) sabendo do que ocorre com os filhos na escola do que tentar enfrentar o 

problema, então eles não comparecem à reunião, aparece 1/3 dos pais, essa média”. 

 

“(...) que falta pra gente são garantias mesmo que venham né da parte do governo, 

por parte do governo, né é uma, um reconhecimento maior por parte deles, né, o que 

falta na escola pra gente conseguir realizar o nosso trabalho e pra gente melhorar, 

pra que nós possamos melhorar nossa função como professor e educador né, 

principalmente formação continuada dos professores que o governo possa dar mais 

isso, e que todos sabem, o reconhecimento mesmo dos nossos salários que não tem 

um acompanhamento né que deveria ter de, é o aumento salarial mesmo né, a 

valorização mesmo do nosso trabalho, do nosso ofício”. 

 

“(...) O aluno tá podendo muito e o professor nada! Na sala de aula, né tá podendo 

muito que a gente fala com o aluno a gente tá agredindo ele, eles já tão bem, eles já 

vem cientes disso, na sala, eles já vem ciente disso na escola que o professor não 

pode fazer isso, não pode falar aquilo, enquanto que eles podem se dirigir a gente de 

toda maneira, mais desrespeitosa que se possa imaginar”. 

 

“Muitas dificuldades, bom primeiro ponto é a faixa etária né, que corresponde a essa 

dos alunos, a faixa etária deles né, a gente considera que faz parte essa indisciplina 

corrente dos alunos. Mas outros fatores são de grande influência, porque muitos, 

alguns alunos aliás não apresentam tanta indisciplina quanto outros né, que são 

difíceis de serem levados né pra ter uma harmonia na sala de aula e conseguir 

chegar, levar, todo o currículo que a gente tem programado”. 

 

“Bom, o que interfere muito na indisciplina deles é o grupo né, quando estão 

reunidos, vários alunos juntos, um leva o outro e acaba ficando geral mesmo essa 

indisciplina, porque uma andorinha só não faz verão, quando junta 10, 20, 30, então, 
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ai a coisa se complica, mas a gente percebe hoje em dia que eles não tem mais aquela 

visão do professor como era antigamente né, uma visão que eles poderiam ter uma 

atitude de maior respeito né, diante da nossa posição de professor, reconhecer mesmo 

a nossa importância, isso eles não trazem mais com eles, né”. 

 

“Fora isso, hoje em dia né, temos ai a inserção dos aparelhos eletrônicos, telefones 

celulares, mp3, tudo isso colabora para a dispersão deles em sala de aula. É do 

mundo deles né, da realidade deles em casa”. 

 

“Muito raro, você vê isso concretamente nas reuniões de pais e mestres, que não há o 

comparecimento dos pais, eles ignoram que acho que pra eles é mais fácil não ficar”. 

 

“Ah! Tem diversos comportamentos dos pais né! Eu já tive ocasião do pai sair 

xingando diretor, professor, ai isso é raro, mas já aconteceu, e outros, realmente a 

gente vê que são até... , o filho que comanda o pai, né, o pai fala que já não sabe mais 

o que fazer, não sei mais o que fazer mais com o meu filho. Não é, e pede ajuda da 

gente, agora, se nem pai não consegue, como é que a gente vai resolver a questão da 

base de educação deles, né, que nem pai e mãe conseguem dar mais conta né porque 

os alunos que são bons, que a gente não tem problema, a gente sabe que não vamos 

ter problema. Uma vez ou outra que algum aluno bom que a gente teve que chamar 

na, né, a gente viu que ele tava meio que querendo sair do caminho né, então, já 

precisamos cortar logo e, pra ele continuar agindo como ele sempre foi né. Um aluno, 

um bom aluno né, então o pai veio a escola, apoiou, já chamou a atenção do filho, e a 

coisa até se resolve dessa maneira”. 

 

“Como eu falei eu acho que a gestão não tá sabendo mesmo o que fazer, né. Em 

ordem prática a gente faz os procedimentos, advertência, chama os pais. (...)porque 

também não tem um respaldo, né, de cima, pra estar dando andamento”.  

 

“Diretoria de Ensino, Ministério da Educação, governo! As leis que eles criam cada 

vez mais permissivas, a gente percebe que por traz do que eles criam vai trazer, vai 

agravar mais o quadro né. A questão dos ciclos, né, que foram criados, aprovação 

por ciclo, depois isso foi se agravando mais ainda, repetência só a cada dois anos, 

depois a cada quatro anos, agora só na 8ª. série e no ensino médio, então nós temos 

alunos analfabetos na 8ª. série, e esses alunos analfabetos, é lógico, são os alunos 

indisciplinados, eles não tem interesse em estudar, eles não sabem como eles nunca 

conseguiram aprender e foram sendo aprovados até o momento, então eles vão pra 

escola porque eles tem que ir, são obrigados né, a lei garante o direito do aluno 

estudar , né, então ele tem que ir, os pais mandam eles pra escola, que vêm a escola o 

lugar que eles vão estar protegidos, né,o que não acontece, na escola tem de tudo 

então elas vão pra escola, esses alunos que chegam à 8ª. série tem capacidade de 

aprendizado vão em busca de outras coisas no ambiente escolar, não de aprender”. 

 

“Eles vem com as roupas deles mesmos né, então, isso foi assim, começou um 

movimento muito forte não sei se fizeram denúncia, a reportagem da Globo veio 

dizendo que a escola tava proibindo a entrada de aluno, o que não era verdade, o 

aluno não entrava de imediato na sala, se não ia com uniforme, a direção chamava o 

pai e a mãe pra por ao par da situação,  alguns compareciam”. (localizar a ordem)”. 

 

“Falta recurso de pessoas, inspetores são dois que não dão conta, dois inspetores 

num período e no outro período eles continuam, se revezamento, no período do meio 

da tarde pra noite vem outra inspetora. Então é muito pouco né pra tantos alunos. É 

muito pouco realmente pra conseguir haver um controle, né, conhecer bem os alunos 
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é importante, todos os alunos, você ter uma relação, um contato com eles e 

reconhecerem né essa participação no dia a dia, então falta mesmo. Material, mais 

ainda né, falta muito mais material pra gente conseguir trabalhar com eles”. 

 

“Alguns pais diziam que os filhos saem de casa com o uniforme e realmente, a blusa 

tava na mochila, ele saia de casa com o uniforme e chegava na escola e arrancava a 

blusa, não ficava dentro da escola com a camiseta, né” 

_______________ 

 

Nos trechos destacados aparecem diversos fatores causadores de indisciplina, dentre 

eles o aluno que não tem interesse em aprender e não sabe qual é o lugar que ocupa na escola 

conforme afirma a professora: “Seu papel ali, o aluno para estudar, pra aprender, é esse o 

direito dele...”. O grupo de alunos e a faixa etária também influenciam na questão disciplinar.  

Outro fator apontado pela professora refere-se à gestão da escola, envolvendo direção, 

coordenação e inspetores. Bete afirma: “eu acho que a gestão não tá sabendo mesmo o que 

fazer, né. Em ordem prática a gente faz os procedimentos, advertência, chama os pais. (...) 

porque também não tem um respaldo, né, de cima, pra estar dando andamento”.  

A sociedade atual também é apontada pela professora: “Acho que é  uma situação que 

está se estabelecendo na realidade deles, em casa, na rua, tá virando uma coisa meio cultural 

da sociedade”. 

Na mesma direção, a família também aparece como responsável: “Tem diversos 

comportamentos dos pais né! Eu já tive ocasião do pai sair xingando diretor, professor, ai 

isso é raro, mas já aconteceu, e outros, realmente a gente vê que são até... o filho que 

comanda o pai, né, o pai fala que já não sabe mais o que fazer, não sei mais o que fazer mais 

com o meu filho”. 

Os órgãos públicos, que estão numa esfera superior à da escola, como Diretoria de 

Ensino, Ministério da Educação e governo, também são indicados como responsáveis e, 

sobretudo, as leis criadas por eles, o que para a professora parecem cada vez mais 

permissivas. Enquadra-se ainda o sistema avaliativo implantado nas escolas públicas, os 

chamados “ciclos”, que não permitem que o aluno seja reprovado ano a ano, chegando às 

séries finais analfabeto, indisciplinado e sem interesse de estudar. A professora afirma: “A 

questão dos ciclos, né, que foram criados, aprovação por ciclo, depois isso foi se agravando 
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mais ainda, repetência só a cada dois anos, depois a cada quatro anos, agora só na 8ª série e 

no ensino médio, então nós temos alunos analfabetos na 8ª série, e esses alunos analfabetos, 

é lógico, são os alunos indisciplinados, ele não têm interesse em estudar, eles não sabem 

como eles nunca conseguiram aprender e foram sendo aprovados até o momento...”. Na voz 

da professora, aparecem os aparelhos eletrônicos, celulares, mp3, tudo isso colaborando para 

a dispersão deles em sala de aula: “É do mundo deles né, da realidade deles em casa”.  

Por fim, Ana aponta como fator que contribui para a indisciplina a falta de formação 

continuada aos professores, os baixos salários e a falta de reconhecimento ao trabalho que 

desenvolvem.  

 

 

 

Núcleo 5. O melhor meio para lidar com a indisciplina é achar o foco dessa indisciplina 

pra tentar resolver a situação. 

Destacamos, neste núcleo, as soluções apontadas nos relatos da professora para conter 

a indisciplina. 

_______________ 

“Responsabilidade é do grupo, com certeza! Tem que ter a participação de todos”. 

 

“Na escola né, tem a participação de todos que pertencem ao grupo escolar, é a 

direção, a coordenação, a inspetora, o inspetor, todos eles fazem parte do grupo. E 

em casa a família, né. Quem os cria tem que dar a base da educação”. 

 

“O melhor meio para lidar com a indisciplina é achar o foco dessa indisciplina pra 

tentar resolver a situação. Pra resolver mesmo tem que ser o grupo gestor né da 

escola, tem que estar atuando ai, não é só o professor na sala de aula, mas 

precisamos ter algumas garantias que estão sendo tirados da gente”. 

 

“Não é falado, a gente cobra muito da direção, da coordenação, uma postura, uma 

revolução, alguma coisa, mas acho que nem eles conseguem chegar a um ponto do 

que fazer, do jeito que está acho que nem eles conseguem resolver. Como eu falei eu 

acho que a gestão não tá sabendo mesmo o que fazer, né. Em ordem prática a gente 

faz os procedimentos, advertência, chama os pais”. 
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“Quando eu entrei era uma direção. Depois a diretora se aposentou, veio uma outra 

diretora, ficou um tempo e aí veio outra assumir, e essa que ficou tentou tomar 

posições mais rígidas, enérgicas, impondo algumas regras, ia começar, começou o 

ano letivo e a cobrança em cima dos alunos pra que se cumprissem essas regras foi 

sendo cada vez mais firme, né, e não sei exatamente da onde surgiu uma, algum 

movimento contrário a isso tudo, não sei dizer algumas pessoas mais antigas na 

escola, não sei exatamente, porque eu era nova, não tinha dois anos lá né, então eu 

ficava meio alheia aos grupos já mais antigos, né, de professores e coordenação da 

escola”. 

 

 “Então, ela foi boicotada mesmo, e ela teve que sair, a direção, a diretora, a direção, 

é, então, e essa diretora sofreu um certo boicote por causa da questão dos uniformes, 

que tava sendo bem persuasiva nessa cobrança, né, ela colocou a participação dos 

alunos pra decidirem cor, modelinho de camiseta, eles fizeram votações, né, e teriam 

que estar comprando”. 

 

“Quem tivesse camiseta do uniforme antigo e não tivesse condições de comprar, foi 

tipo mais um incentivo todo esse movimento, então, quem tinha camiseta antiga 

poderia continuar com aquele uniforme antigo, né, mas eles não usam”. 

 

“Então alguma coisa assim aproveitaram essa situação né, do uniforme para 

boicotar a direção, chamaram até a TV Globo, foi lá, foi feita a reportagem e ela 

acabou sendo tirada da função dela de direção e foi a única oportunidade que eu 

percebi que alguém tava tentando fazer alguma coisa né, ela era muito presente e 

indo na sala,  vindo sempre, estando no pátio durante o intervalo né, essa direção era 

muito presente mesmo!”  

 

“Sofreu isso, parece que quando alguém quer fazer alguma coisa pra mudar pra 

melhorar, acaba tendo, não sei de onde vem, viu essa posição contrária ai, que não 

quer que se mantenha”. 

Para a professora, a saída para conter a indisciplina está no grupo, o que pressupõe a 

participação de todos os membros da comunidade escolar, incluindo direção, coordenação, 

inspetores, família. Segundo Bete, faz-se necessário também achar o foco da indisciplina (no 

sentido de localizar as pessoas causadoras da indisciplina) e agir sobre ele. 

Outro modo de conter a indisciplina implica ter na escola uma gestão efetiva, com 

uma diretora atuante, que visite as salas de aula, o pátio, enfim, que esteja presente no dia a 

dia da escola. Para cumprir essa missão, o perfil de profissional desejado para resolver os 

problemas disciplinares seria o de uma pessoa com condições de tomar medidas enérgicas, 

rígidas, capaz de impor regras e fazer cobranças. 

Para finalizar, a professora diz que o professor precisa ter algumas garantias para 

poder exercer seu trabalho com eficiência.  
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Núcleo 6. Nosso perfil de aluno, a maior parte apresenta um perfil que reflete a situação 

da Sociedade. 

Neste núcleo procuramos evidenciar, pelos trechos do diálogo da professora, quem são 

os alunos que frequentam a escola, identificando-os a partir de dois grupos: os que são 

considerados bons alunos e os que são considerados maus alunos. 

_______________ 

“Um bom aluno, é um bom aluno, o interessado né, o participativo, aquele aluno que 

interage bem com os colegas, com o professor, que dá o retorno que a gente espera 

dele, nesse sentido, não precisa ser o aluno que tire 10, nota máxima, não é isso, mas 

que a gente perceba o retorno dele.” 

 

“Bom, nosso perfil de aluno, a maior parte apresenta um perfil que reflete a situação 

da sociedade mesmo né, não é procurar uma justificativa social e econômica não, 

mas de fato é o que acontece, e eles tem esse comportamento porque eles vivem nesse 

mundo de agressividade em casa, na rua, né”. 

 

“Muitas famílias que se desmanchavam, filhos de adolescentes, foram mãe 

adolescentes, né, foram, são pais e mães que se casaram, tem muitos que tem mãe 

solteiras, se casaram depois com outra pessoa, então não é o pai dele que tá em casa, 

é outra pessoa, criou depois de um tempo, começou a criar, mas não formou aquele 

conceito de família né, mesmo, onde a criança desde pequena sente esse respaldo 

familiar, né...” 

 

“(...) então, reflete muito no comportamento deles mesmo, na , né, escola, entre eles, 

na relação entre eles na escola, a gente vê que a linguagem entre eles é muito de 

palavrões, né, que eu já falei,  é pra eles comum, são  termos  usados na casa deles”.  

 

“Muitos deles são criados por avós, não é, e os avós criam de uma maneira mais 

maleável até, quando vem uma mãe na escola, a gente vê que ela cuidou dele  né, 

infância sozinha, as vezes a mãe é meio desleixada com o filho quem criou foi a avó 

que tava em casa, e a mãe não tem tanta preocupação, então quem teve foi a avó e o 

avô”. 

 

“(...) só que eles, muitas vezes, muitos deles são bem sacanas mesmo né, porque eles 

aproveitam oportunidade né, eles fazem parte de uma comunidade que tem acesso a 

muitas coisas aqui na região, né, meios eletrônicos, à lugares diferentes, eles não 

estão presos numa comunidade pobre, eles conhecem muita coisa boa e querem ter 

acesso à isso e tem, acesso a tudo isso. Eu dei aula numa comunidade bem mais, que 

não tinha acesso à muitas outras coisas, a gente via que as crianças iam pra aula no 

frio, sem roupa, praticamente de bermuda e chinelo, aquelas canelinhas lá até branca 

de frio, enquanto que aqui você vê que eles tem roupas boas, e lá nessa comunidade 

do Jd Peri Alto que eu dava aula, muitas vezes tinha alunos bem mais, que 

contribuíam muito mais na sala de aula e apresentavam um interesse maior, né”.  

 

“Então aqui eu percebo que o interesse deles é muito pelo material, eles são muito 

imediatistas,  a gente conhece esse termo né, eles não tem noção desse termo, mas a 

gente pode conceituar assim: eles são muito imediatistas, eles querem ter tudo agora, 
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então eles não querem traçar um caminho pro futuro deles, eles não conseguem ter 

uma visão, porque os desejos e vontade deles são rapidamente , eles conseguem 

rapidamente aquilo que eles desejam, de estarem numa condição, assim, já muito 

mais acessível das que eles teriam aqui”. 

 

“Os alunos não gostam da escola com o objetivo que ela tem que cumprir, eu 

acredito que não, tô falando assim, pensando nessa questão da indisciplina 

generalizada que tá né. Não naqueles poucos alunos que vem com esse propósito que 

trazem de casa, então, aí esse tem noção do que é a escola. Então a maioria deles que 

provocam a indisciplina, que não colaboram, não querem estudar, não querem 

aprender, não tem, não gostam da escola com o objetivo que ela traz, né, que é a 

educação, passar o conhecimento, desenvolver, né a parte intelectual e a capacidade 

deles mesmo, né de acordo com a idade que eles tem que desenvolver”. 

 

“(...) Como eu falei, mais da metade mesmo, que são os provocadores de indisciplina, 

que tem aqueles que seguem esse modelo, esses exemplos, que na minoria, que são 

bons alunos como eu classifiquei”. 

 

“Bom, não é segredo nem novidade pra ninguém, na escola pública eu falo porque 

em particular, como eu nunca trabalhei eu não posso dizer como que é o andamento e 

a questão de por a ordem lá e a cobrança e a segurança né, mas aqui na escola 

pública a gente não pode por exemplo nem mesmo fazer uma auditoria no aluno que 

seja suspeito”. 

 

“Vamos dizer tá levando drogas, né, sempre no intervalo, a gente tá na sala dos 

professores, a gente chega, sente cheiro que vem do pátio, no intervalo, de maconha, 

então, em algum lugar lá tem, nenhum inspetor estando no pátio consegue identificar  

e se consegue, é um aluno que apresenta uma condição muito perigosa, dificilmente 

alguém vai se indispor, um inspetor né, que tá lá todo dia frente-a-frente com esse 

aluno,né”.  

 

“Hoje o grau de violência, não só fora, mas dentro da escola tá muito alto. Então a 

gente sabe que o aluno leva droga, já foi pego com bebida dentro da escola. Aluno 

que já chega de manhã bêbado, travado, maconhado, drogado, se eles vêm de festa e 

vão pra casa, pra casa pra fazer alguma coisa e voltam pra escola nessa situação, a 

gente percebe que o aluno não é usuário”. 

 

“(...) eles são bem dissimulados também, tem essa característica, a maioria dos 

alunos são dissimulados, né, ficam sentadinhos quando a coordenação desce, a 

direção, e então conversando com eles...”  

 

“Eles não tem interesse de aprender,  de 30 alunos na sala, acho que os interessados 

ali, são no máximo 10 que correspondem”. 

 

“(...) eles já tinham um pouco desse desinteresse né, então, é coisa que eles já trazem 

a longo prazo mesmo com eles”. 

 

“tem alguns que apresentam um comportamento mais agressivo, quando a gente 

chama atenção eles respondem com certa agressividade, não querem assumir que 

erram né, e não querem aceitar a colocação do professor diante dos colegas, eles não 

aceitam, eles acham que vão tá ficando por baixo e não querem que os colegas vejam 

eles dessa forma” 

_______________ 
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De acordo com os trechos do diálogo da professora, o bom aluno é aqueles que “é 

interessado né, o participativo, aquele aluno que interage bem com os colegas, com o 

professor, que dá o retorno que a gente espera dele, nesse sentido, não precisa ser o aluno 

que tire 10, nota máxima, não é isso, mas que a gente perceba o retorno dele”. 

Já os maus alunos são caracterizados pela professora como os alunos que refletem a 

situação da sociedade, são agressivos, pertencentes a famílias problemáticas, são mal 

educados, falam palavrões, dissimulados, chegam a ser sacanas e aproveitadores de 

oportunidades, interessados apenas no bem material, imediatistas, não gostam da escola para 

estudar. Muitos são usuários de drogas e álcool, tendo até traficantes entre eles. 

 

Núcleo 7: Eu tomo uma atitude mais firme. 

 Destacamos, neste núcleo, os trechos da fala da professora em que ela manifesta sua 

postura diante das situações de conflito e indisciplina dos alunos. 

_______________ 

“(...) quando eu percebo que sou eu que estou recebendo o xingamento, não a 

situação em si, ai eu tomo uma atitude mais firme, de levar para a direção, tudo isso, 

dar uma advertência”. 

 

“É dado advertência ao aluno de inicio, né, e o pai é comunicado dessa advertência e 

se tiver reincidência vai para a suspensão”. 

 

“O aluno é advertido, um pai é chamado porque desrespeitou o professor”. 

“(...) eu já saí da sala né, falei então que eu iria abandoná-los né, não teria condições 

mais da gente prosseguir o ano letivo juntos, né”. 

 

“(...) lasquei um discurso, lógico no meio do barulho, eles ainda falando um ou outro 

conseguiu ouvir e nisso sai da sala virei as costas e sai e fui pra direção chamar 

quem estivesse lá no momento, direção ou coordenação, né,  pondo o caso lá pra eles 

e falando que não ia mais assumir essa turma, então quando eu desci novamente 

junto com a coordenadora pra conversar com eles e, já estavam todos sentadinhos né, 

nada aconteceu”. 

_______________ 
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 Observamos que as tentativas da professora para conter os problemas disciplinares 

estão pautadas em sansões e punições. Para se efetivar a conduta, ela conta com o apoio da 

direção e da coordenação. Em nenhum momento a professora demonstra iniciativas em 

dialogar com os alunos para encontrar a causa dos atos indisciplinares e, juntamente com eles, 

buscar saídas mais democráticas para os problemas. 

 

Núcleo 8. Não é feito trabalho nenhum pra desenvolver, despertar interesse, mudar o 

quadro. 

Neste núcleo destacamos o trabalho desenvolvido no horário semanal de reunião 

pedagógica dos professores. 

_______________ 

“Temos as reuniões de HTPC né, horário do trabalho pedagógico, que seria o ideal 

pra isso, e não, não é feito esse trabalho nenhum pra desenvolver, despertar interesse, 

mudar o quadro”. 

 

“O coordenador dificilmente apresenta, mexendo mais com questões práticas, 

burocráticas pra resolver o HTPC do que alguma discussão ou debate entre 

professores”. 

 

“Não é falado, a gente cobra muito da direção, da coordenação, uma postura, uma 

revolução, alguma coisa, mas acho que nem eles conseguem chegar a um ponto do 

que fazer, do jeito que está acho que nem eles conseguem resolver”. 

 

“Como eu falei eu acho que a gestão não tá sabendo mesmo o que fazer, né. Em 

ordem prática a gente faz os procedimentos, advertência, chama os pais...” 

 

“Então, quando nos são primeiros, põe a gente a par de algumas ocorrências da 

Diretoria de Ensino, cursos reuniões, o que é pra gente participar, algumas situações 

assim, né, a escola, a direção, o que eles estão pretendendo fazer nos próximos dias, 

quais são os eventos que vai ter na escola, é cobrado da gente algumas atividades 

como elaborar, de repente, vai ter um provão, então a gente fica elaborando as 

questões do provão, e em termos as reuniões pra discutir a disciplina de modo geral, 

dificilmente, a gente trata de repente de problema de um aluno ou outro que tá tendo. 

Então vê o que que vai ser feito”. 

 

“Às vezes a gente trabalha em cima de alguns textos né, que a coordenação propõe, 

então ela traz alguma revista que trata do assunto, lemos o texto e alguém da uma 

opinião sobre o tema. Fica nesse patamar assim, não se aprofunda muito”. 
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Observamos que, embora haja um horário pré-definido, aberto ao diálogo e à 

formação dos professores, ele é pouco aproveitado. O foco maior do trabalho nesse horário 

está em cumprir e informar sobre as questões burocráticas e não em discutir assuntos que são 

de interesse real dos professores. 

 

 

5.2.6 Síntese geral da entrevista realizada com a professora Bete 

 

Professora Bete, com pouco tempo no magistério, iniciou seu curso de História sem 

um projeto claro do que faria após a conclusão do curso. Os caminhos foram conduzindo a 

professora a prestar um concurso público na rede estadual e a se efetivar como professora, 

assumindo aulas de História. Entretanto, ela afirma em seu discurso que o magistério não era 

sua escolha principal. 

Na entrevista, Bete refere-se ao conceito de disciplina como regras de convivência e 

como algo necessário para que o objetivo da educação seja alcançado, o que implica em um 

ambiente harmônico e colaborativo. Já em relação à indisciplina a professora a entende como 

perda de controle, falta de respeito, descaso. Tais percepções não se apresentam diferentes das 

que já foram apontadas anteriormente. 

Tomando disciplina como respeito e obediência às regras e indisciplina como 

oposição, Bete destaca que os meninos costumam ser mais agressivos, enquanto a indisciplina 

das meninas apresenta-se relacionada à sexualidade bem resolvida e evidenciada na forma 

como elas se vestem e usam o corpo para chamar a atenção dos meninos.  

A Professora Bete também faz referencia à indisciplina dos alunos mais velhos, que 

costumam faltar mais à escola. Para ela, eles não dão importância aos estudos, vêm para a 

escola com “outras intenções” que não estão relacionadas à aprendizagem, e, assim,deixam de 

colaborar com a escola, com a disciplina, não aproveitando o momento para aprender. Aos 

olhos da professora, esse deveria ser seu objetivo principal. 
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Por esses motivos, a professora entende que a responsabilidade da não aprendizagem 

do aluno é especificamente dele, pois o descaso e desinteresse do mesmo justificam o 

professor não conseguir ensinar. 

Outros fatores também são apontados pela professora como responsáveis pela 

indisciplina na escola, entre eles: as famílias ausentes, a faixa etária dos alunos, os aparelhos 

eletrônicos que convidam à dispersão, a gestão que não tem clareza sobre o que fazer e, 

também, a falta de apoio dos órgãos superiores. 

A saída para o problema da indisciplina, segundo a professora Bete, está em um 

trabalho coletivo, com envolvimento de todos; está em encontrar o foco do problema, em se 

ter uma gestão participativa e efetiva que acompanhe a rotina da escola, que seja rígida, 

imponha regras e cobre-as. As sansões e punições, aliadas ao apoio da direção e da 

coordenação, também são citadas como saídas para os problemas, assim como a formação do 

professor que, embora tenha horários a ela destinados, estes não são aproveitados no sentido 

de possibilitar a discussão sobre a indisciplina e tampouco sobre formas de contê-la. 

Ao ser questionada sobre o perfil dos alunos da comunidade que ela atende, a 

professora faz a seguinte leitura: o grupo de alunos divide-se em dois: o dos bons e o dos 

maus. Os bons alunos caracterizam-se por serem interessados, participativos e interagirem 

com os colegas e professores; já os maus refletem a situação da sociedade, são agressivos, mal 

educados, dissimulados, sacanas, pertencentes às famílias problemáticas. 

Diante das questões apontadas pela professora na entrevista, podemos apreender 

sentidos carregados de aspectos contraditórios, que poderiam indicar reflexão sobre o 

fenômeno da indisciplina e também vivência no espaço escolar. Ao falar dos alunos, nota-se 

que, para ela, estes a impedem de realizar o projeto ao qual se propôs e são, portanto, os 

culpados. Ao lado de uma leitura em que estão os interesses do aluno, a forma de gestão da 

escola, a sociedade com seus valores, a família com suas dificuldades, os órgãos públicos e os 

professores com determinante da indisciplina, há outra leitura superficial e intolerante sobre 

alunos e alunas. 

A descrição das situações de aula demonstra, mais uma vez, a distância a que as 

atividades escolares está do interesse e da relação prazerosa com o saber. A professora vê 
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alunos que andam de lá para cá, alunas preocupadas com a sedução aos meninos, ninguém 

dando importância aos estudos, gozações dos professores, perda de controle do professor. 

Falta respeito, colaboração e interesse. Sua conclusão, portanto, é que os alunos não 

reconhecem a função da escola. O aluno pode muito e o professor nada! Ressalva que há 

alunos bons, mas há muitos maus alunos. Sente-se desrespeitada e desautorizada nas relações. 

Aponta os pais como responsáveis pelo cenário, mas faz um esforço para buscar o foco da 

indisciplina em um espaço coletivo. Por outro lado, espera encontrar os bons alunos que são 

naturalmente esforçados e interessados. 

Há nos sentidos atribuídos por Bete, sobre as questões da indisciplina, aspectos que 

parecem mostrar a necessidade de a professora escapar da armadilha da simplificação, sair do 

senso comum e dos significados cristalizados, mas há um cotidiano, lido de modo superficial 

e tendencioso, que culpabiliza o aluno. Indisciplina é aqui, como para a professora Ana, coisa 

de aluno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como mencionado diversas vezes neste trabalho, a presente pesquisa teve o objetivo 

dar visibilidade aos sentidos constituídos por professores e alunos sobre a indisciplina como 

fenômeno do cenário escolar.  Ao revisitarmos os capítulos desse trabalho evidenciamos que a 

indisciplina escolar pode ser caracterizada por diversos problemas que acompanham o sistema 

educacional brasileiro, sendo ela, uma forma de manifestar e sinalizar esses problemas.  

 

Como vimos, a crise da escola, bem como o fracasso escolar são decorrentes de 

diversos fatores já apontados e estudados por diversos autores. Se por um lado temos os 

problemas como más condições de trabalho do professor, baixos salários, má qualidade dos 

cursos de formação dos professores, projetos e metas educacionais incondizentes com a 

realidade e metodologias de trabalhos inadequadas, por outro temos a falta de motivação dos 

alunos, a ausência de participação das famílias, os problemas de saúde, todos largamente 

enfrentados pelo sistema educacional e amplamente discutidos nas diferentes instâncias: a 

governamental, a acadêmica, a escolar e a dos profissionais que direta ou indiretamente atuam 

na relação com a escola. 

 

No decorrer deste trabalho apresentamos diversos estudos que contemplaram enfoques 

distintos sobre o assunto, muito embora as conclusões apontadas por eles estivessem sempre 

dentro de uma mesma perspectiva.  A indisciplina não pode e não deve ser abordada de uma 

perspectiva simplificadora que aponta uma ou mais causas; é preciso olhar a realidade escolar 

de modo mais abrangente e buscar a compreensão dos eventos ou comportamentos que têm 

sido caracterizados como indisciplina.  

 

Diante dos aspectos apontados e das discussões realizadas com base nos dados desta 

pesquisa podemos reforçar a ideia de que não há uma causa única para esses problemas.  A 

indisciplina é um problema que envolve múltiplas determinações que se relacionam no 

cenário escolar compondo fenômenos que recebem rótulos, assim como ela. 
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 Entretanto, o quem mais se vê, é que as crianças são consideradas as culpadas por não 

conseguirem se adequar na situação presente. Aos olhos do adulto professor, é no aluno que 

reside o cerne da questão, acima de tudo. É a esta visão que chamamos de simplificadora.  

 

 Em nosso estudo, vimos na entrevista de João que o processo de escolarização vivido 

por ele é conduzido com muita dificuldade. O aluno, muitas vezes, parece tornar-se refém de 

um sistema escolar que não reconhece as suas experiências de vida, deixando visível não só a 

inadequação da escola às necessidades do aluno como também o esvaziamento de sentido dele 

para com o espaço escolar. Nessa direção, a aprendizagem fica ocultada pelas questões 

disciplinares e isso só poderá ser modificado a partir do momento em que se considere a 

escola um espaço humanizador e democrático, em que o diálogo seja privilegiado e haja a 

garantia de um ensino de boa qualidade.  

 

Por sua vez, ao analisarmos as questões trazidas pelas professoras, notamos que as 

mesmas colocam-se como vitimizadas pela realidade educacional. Sem entender exatamente o 

que acontece, recorrendo às situações idealizadas, modeladas a partir de um paradigma que já 

não está vigente, mas que as faz sentir saudade, essas professoras trazem uma leitura 

superficial da realidade que as cerca. Alunos de um lado e professores do outro, o cenário 

escolar nos aparece como lugar de relações pouco parceiras; alunos indisciplinados parecem 

impedir o bom trabalho dos professores; do outro lado professores que não respeitam ou são 

desinteressados, ou ainda, incompetentes não ajudam o aluno a se interessar. Um jogo de 

culpabilizações mútuas que esconde as dificuldades e a crise da educação por detrás de 

conceitos como indisciplina.  

Assim, constatamos que o problema não está posto apenas para quem aprende, mas 

também para quem ensina. Como vimos na pesquisa realizada por Casassus (2007) e citada 

em nosso trabalho, a qualidade do professor é fator imprescindível para o sucesso do aluno. 

Não que ele seja o único responsável pelo fracasso, mas não se pode desconsiderar a  

importância do professor como gestor da sala de aula.  

Nesse sentido, podemos entender que o combate a indisciplina escolar deve se 

caracterizar pelo questionamento do uso do próprio conceito, pois se deve pensar em olhar 

diferentemente a realidade escolar e as relações. Este combate requer reavaliarmos posturas 
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de âmbito interno e externo da escola, considerando especificamente o que está sendo 

oferecido aos alunos e o lugar que a escola tem ocupado em suas vidas. A esse respeito, 

Schilling (2008) afirma: 

 

 

ocupar um lugar, exercer um ofício é tarefa fundamental da escola e 

nenhuma outra instituição pode realizar: aproximar e criar saberes, 

conhecimento, ampliar o mundo. Este é o significado de inclusão, isto é 

acesso, é democratização, é possibilidade de realizar o direito humano à 

educação que se universaliza no Brasil”. A escola deveria ser um espaço de 

superação da pobreza, da discriminação, de resistência...(p.16) 

 

 

A crise da escola, bem como seu esvaziamento de sentido social e de sua atividade 

principal de reflexão e construção do conhecimento trazem a indisciplina para o primeiro 

plano. Alunos acham que professor não propicia espaços geradores de interesse e o 

desrespeitam; professores, por sua vez, acham que alunos não trazem disciplina de casa. O 

espaço escolar, especificamente o da sala de aula, tornou-se um espaço de conflito 

permanente entre professores e alunos. O que se observa é que não há espaço na relação 

professor-aluno para ações conjuntas. Vemos que historicamente o professor perdeu o poder e 

quanto mais confrontados mais expostos se sentem, não sabem lidar com as situações 

vigentes. 

 Nessa direção, o conceito de (in)disciplina vê-se em meio às inúmeras discussões na 

escola, pelos diferentes atores do processo educacional, e é atropelado por outros tantos 

conceitos, perdendo sua razão de ser. A noção de disciplina como organizadora das atividades 

do sujeito e como ação de protagonismo em direção à autonomia desaparece, para dar lugar a 

uma disciplina orientada pela imposição de regras, sem a reflexão do sujeito.  

Nessa direção, o conceito de indisciplina ajuda a ocultar esta crise, que surge apenas 

como crise de interesse e comportamento, servindo apenas para esconder o que a escola não é 

capaz de realizar. Um conceito que desvia o tema necessário e a reflexão imprescindível de 

ser feita. É preciso reinventar a escola, relacionando-a ao cenário social; é preciso pensá-la 

integrada à vida e útil ao desenvolvimento, à apropriação e à transformação das condições 

sociais. É preciso rever seus rituais e seus cenários; é preciso repensar e conhecer os alunos 
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que hoje frequentam e precisam da escola; é preciso repensar conteúdos e formas 

pedagógicas. A indisciplina deve ser então entendida apenas como um aviso que anuncia estas 

urgências e indica o esvaziamento da função da escola.  

  

Vale considerar que o esvaziamento da função da escola se dá em um cenário mais 

amplo. Uma sociedade que lutou por uma escola e agora não a vê como solução.“...a 

educação e a escola, nas suas diferentes modalidades institucionais, constituem sim, uma 

esfera de formação para o mundo do trabalho. Só que essa inserção depende agora de cada 

um de nós. Alguns triunfarão, outros fracassarão” (GENTILI, 2005, p.55).  

 

A camada social pobre vê seu sonho se desmoronar e não pode mais acreditar na 

escola como uma possibilidade ou garantia de melhoria de vida. “...no Brasil, vivemos um 

particular „modelo de desenvolvimento‟ que contraria a simplória afirmação de que a 

educação é a chave do cofre da felicidade” (GENTILI, 2005, p.57). 

 

Assim, tem-se uma sociedade descrente da escola que educa, que desenvolve, que 

contribui para uma vida melhor. A descrença sobre a escola, no entanto, não é debatida 

suficientemente, a não ser quando se considera a indisciplina. É preciso pensar a escola em 

sua inserção social mais ampla.  

 

O caminho para ressignificar essa problemática implica, segundo Schilling (2008, 

p.16), “a reflexão, o diálogo, a curiosidade de uns em relação aos outros, possibilitando 

pensar uma educação que se opõe, que subverte, que liberta, que nos retira de um lugar de 

estigmatização ou pobreza, que permite imaginar um futuro”, assim como, repensar as 

relações de poder, autoridade, justiça e, sobretudo, o lugar que cada um ocupa, considerando 

uma educação comprometida com os direitos humanos e a democracia. 

 

   Para essa discussão, o projeto educativo, constituído por um trabalho coletivo no 

qual a escola se responsabilize por garantir o clima de cooperação com foco no respeito pelo 

outro e na formação humana pode colaborar, redefinindo práticas pedagógicas capazes de 

transformar a realidade escolar, a sociedade e os indivíduos. Mas, para isso, é preciso nos 
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descolarmos do conceito de (in)disciplina, pois este tem sido uma névoa que encobre as 

questões urgentes.  

 

Esse debate, que precisa ser feito, deve ser complexo e completo, abrangendo muitas 

dimensões da realidade educacional. Uma delas, a dimensão subjetiva, dos sentidos e 

significados que são produzidos pelos agentes e que compõem a realidade escolar, foi a 

contribuição que pretendemos dar com nossa pesquisa.  

 

Ao destacarmos sentidos e significados relacionados à indisciplina, este trabalho 

espera ter oferecido ao contexto acadêmico um impulso a outros pesquisadores, para que 

investiguem outros aspectos, outras dimensões das relações na escola, possibilitando a crítica 

e a superação de explicações estreitas e simplistas das questões e problemas escolares. 

Também a mim, como pesquisadora, permanece a necessidade de conhecer outros estudos 

que possam permitir uma ampliação da reflexão aqui apresentada, com o propósito de 

compreender as complexas relações existentes entre ensino e aprendizagem, entre prática e 

formação docente, entre sujeitos e práticas educacionais e entre sociedade e escola, nos 

colocando frente à realidade do século XXI. . 
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIO REALIZADO COM ALUNOS 

 

1◦ parte: Conhecendo os alunos 

 Como você chegou nessa escola. 

 Fale um pouco sobre sua história com essa escola. 

 Você tem amigos? 

 Tem apelidos? Quais? Por quê? 

 

2◦ parte: Sobre o assunto estudado 

 O que é disciplina? 

 E indisciplina? 

 Descreva uma classe disciplinada ou um aluno disciplinado. 

 Descreva uma classe indisciplinada / um aluno indisciplinado. 

 Conte uma experiência vivida por você que caracteriza um problema de 

(in)disciplina. 

 A indisciplina interfere na aprendizagem? Por quê? 

 Se a palavra disciplina não existisse, que palavra você usaria no lugar? 

 Se eu lhe afirmasse que disciplina é um conceito desnecessário na educação, o 

que você me responderia? 

 Quem é o responsável por garantir a disciplina? Por quê? 

 Como é a contribuição de cada um nessa tarefa? 

 Conte-me uma situação vivida que você presenciou relacionada à indisciplina 

com um amigo. 

 Que situações de indisciplina aborrecem você? 

 Que situações de indisciplina aborrecem os professores? 

 Se você fosse o professor como você agiria numa situação de indisciplina? 

 

3◦ parte: Complete: 

 A disciplina é importante para garantir................................................... na escola. 

 A indisciplina atrapalha as atividades escolares por que......................................... 

 Para garantir a disciplina o professor deve...............................................da classe. 

 O melhor meio de lidar com a indisciplina é .......................................................... 

 Disciplina é sinônimo de.................................................. (definir com 3 palavras) 

 Indisciplina é sinônimo de............................................... (definir com 3 palavras) 
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ANEXO II 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A DIRETORA 

 

1- Fale sobre sua trajetória profissional 

2- Como você chegou nessa escola 

3- Fale um pouco sobre a história da escola 

4- Quantos alunos a escola atende? 

5- Que perfil de aluno você tem na escola? 

6- Quantos professores a escola possui? 

7- Como é organizada a equipe diretiva? 

8- Como estão distribuídas as salas,as séries e os horários das turmas? 

9- Como você define o termo (in)disciplina? 

10- Existem problemas disciplinares na escola? 

11- Descreva um; 

12- Como se estabelece a relação professor-aluno e aluno-escola? 
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ANEXO III 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES E ALUNOS 

 

 Fala livre sobre a trajetória profissional/experiências na escola  

 O que é disciplina? 

 E indisciplina? 

 Descreva uma classe disciplinada ou um aluno disciplinado. 

 Descreva um aluno indisciplinado ou um aluno indisciplinado. 

 Conte-me uma situação vivida que você caracteriza como um problema de (in)disciplina; 

 A disciplina interfere na aprendizagem? Por quê? 

 Se a palavra disciplina não existisse, que palavra você usaria no lugar? 

 Se eu lhe afirmasse que disciplina é um conceito desnecessário na educação, o que você me 

responderia? 

 Quem é o responsável por garantir a disciplina? Por quê? 

 Como é a contribuição de cada um nessa tarefa? 

 Conte-me uma situação vivida que você presenciou relacionada à indisciplina com um amigo. 

 Que situações de indisciplina aborrecem você? 

 Que situações de indisciplina aborrecem os professores? 

 Se você fosse o professor como você agiria numa situação de indisciplina? (somente para 

alunos) 

 

Complete: 

 

 A disciplina é importante para garantir................................................... na escola. 

 A indisciplina atrapalha as atividades escolares por que......................................... 

 Para garantir a disciplina o professor deve...............................................da classe. 

 O melhor meio de lidar com a indisciplina é .......................................................... 

 Disciplina é sinônimo de.................................................. (definir com 3 palavras) 

 Indisciplina é sinônimo de............................................... (definir com 3 palavras) 
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ANEXO IV 

TERMO DE APRESENTAÇÃO 

 

1ª PARTE – Conversar com o aluno: Apresentar-se, explicar os objetivos e 

procedimentos da pesquisa 

 

Meu nome é Luciana de Paula Albuquerque,  sou aluna do curso de pós-graduação em 

Educação: Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade de São Paulo-PUC/SP. Nesse 2º. 

Semestre de 2010 necessito coletar dados para meu projeto de pesquisa.  Faz parte desse trabalho 

conversar com alunos que estão cursando o último ano do Ensino Fundamental II em escola pública e 

professores que atuam nesse segmento com esse grupo de alunos. O objetivo dessa entrevista/conversa 

é compreender os sentidos constituídos por alunos e professores acerca da indisciplina escolar.   

Você só vai participar desta pesquisa se você quiser, caso você não queira não irei realizar a 

entrevista com você. Mesmo que você decida participar, em qualquer momento você pode desistir.  

Eu pedi autorização à Direção da escola para conversar com você e preciso também de  sua 

autorização para que eu possa realizá-la. A Direção concordou com a realização dessa 

pesquisa/entrevista, mas você é quem decide se irá participar, ou não, independentemente deles terem 

concordado.  

Você pode discutir qualquer coisa desta entrevista com qualquer um com quem você se sentir 

a vontade de conversar. Você pode decidir se quer participar ou não depois de ter conversado sobre a 

pesquisa e não é preciso decidir, imediatamente. Pode haver algumas palavras que não entenda ou 

coisas que você queira que eu explique mais detalhadamente porque você ficou mais interessado ou 

preocupado. Por favor, peça que eu pare a qualquer momento e eu explicarei.   

Se você consentir em ser entrevistado, eu gravarei a nossa conversa, pois, desta maneira, terei 

certeza de que não me esquecerei das coisas que você irá me falar.  

Vou fazer algumas perguntas para você referentes a dados pessoais e às suas experiências 

escolares. Informações sobre momentos que você viveu ou vive na escola. 

  

2ª PARTE – Solicitar ao aluno e professor que assine o termo de assentimento, depois de 

ter explicado todo o processo da pesquisa a eles. 
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ANEXO V 

TERMO DE ASSENTIMENTO  

 

Eu, _________________________________________________, entendi que a pesquisa a ser 

realizada pela aluna Luciana de Paula Albuquerque, do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação: Psicologia da Educação, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, intitulada “Os 

sentidos constituídos por alunos e professores acerca da Indisciplina Escolar”. Portanto, eu serei 

entrevistado e, nessa entrevista, responderei perguntas sobre os meus sentimentos, minhas lembranças 

e vivências da minha vida escolar e pessoal. Entendi, também, que, mesmo a entrevista sendo gravada, 

a minha identidade será preservada, não sendo divulgados o meu nome ou dados que venham facilitar 

a minha identificação.  Dessa forma, concordo com a realização da pesquisa. 

 

São Paulo, 27 de outubro  de 2010. 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do Entrevistado(a) 

 

 

________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor(a) da escola 

 

 

________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do Pesquisador(a) 

 

 

________________________________________________________________   

 Prof. Dr. Ana Mercês Bahia Bock 

Orientadora da pesquisa – Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação 

- PUCSP 
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ANEXO VI 

TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________________, portador do RG n° 

_____________ tendo conhecimento dos objetivos da pesquisa sobre  “Indisciplina escolar ”  autorizo 

a realização de entrevista com alunos e professores da Escola Estadual 

___________________________ assim como, a divulgação das informações, desde que esteja 

garantido o sigilo da fonte. Tenho conhecimento de que os alunos e professores, ao serem 

entrevistados, serão esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e sobre o direito de interromper a 

participação, em qualquer momento, sem que isto represente, para eles, qualquer prejuízo.  Todos os 

entrevistados assinarão o termo de assentimento.  

 

      São Paulo, 27 de outubro de 2010. 

 

 

Entrevistado (a) – _________________________________________________ 

 

Pesquisador (a) –Luciana de Paula Albuquerque  

 

Orientadores – Ana Mercês Bahia Bock  
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ANEXO VII 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O ALUNO 

 

Então eu vou conversar com o ....., ele tem 15 anos, está no 9º ano e estuda no......... 

 

 .... fala um pouquinho sobre sua vida aqui na escola, quando você começou a estudar, e  como é 

sua vida aqui na escola. 

Eu estudo aqui há 3 anos, minha vida aqui é difícil, complicada,  um pouquinho de preconceito... 

também, mais confusa também, mas  só isso, só. (evitou falar sobre a questão do preconceito) 

 

Porque você fala em preconceito? 

Ah ,por causa dos xingamentos, não tem nada a ver com racismo, essas coisas ,falam que eu sou 

defeituoso. Quem fala?  Meus colegas que me zoaram assim, e isso eu não gosto.  Incomoda você ?  

incomoda. 

 

Você estuda aqui há três anos e onde você estudava antes? 

No ....,  uma escola estadual. 

 

Você gostava mais de lá? 

Gostava um pouquinho de lá, mas, minha mãe teve um desentendimento com o diretor lá... 

 

Mas o desentendimento foi por sua causa? 

Foi mais ou menos isso, é que houve uma briga lá na escola, um desentendimento de eu e o outro 

menino, então eu tava na 7º série, iniciando a 7º série. Ai aconteceu uma briga lá, o diretor pegou falou 

que eu sou mau elemento tudo, xingou minha mãe, minha mãe partiu pra cima dele ficou chorando lá, 

ai minha mãe veio aqui no , perguntou se tinha vaga, tinha a última vaga, ai ela me colocou aqui, ai eu 

estudei, ai eu repeti, reprovei, ai tô na 8º série agora. 

 

Você gosta de estudar na sua classe? 

Olha, eu gosto. 

 

Como é sua classe? 

Bagunçada. 

 

O que é uma classe bagunceira? 

Olha, alunos que ficam fazendo fuzarca. 

.  

Ah é! Dá um exemplo de fuzarca que acontece na sua sala. 

Bom, teve uma vez que quebraram o ventilador, tacaram as cadeiras.  

 

Mas o professor estava na sala? 

Não, mas teve vez que sim, ele tá e o professor diz que tem muito aluno mal educado lá.  

Ah é, não tem nem como conta, tem tanta coisa que fazem, gente que picha a escola. 

 

Você participa dessas coisas? 

Eu não, não. (risos) 

 

Como é você na sala de aula? 

Eu não sou quieto, mas também não sou tanto, entendeu, ai eu participo, eu faço umas bagunças 

também, mas na hora certa, entendeu 

 

Quando é a hora certa? 
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A hora certa é quando tem aula vaga, essas coisas, ai tem a hora da baguncinha, mas é aquela 

moderada  entendeu e a hora errada é quando o professor tá na sala explicando e ai eles começa a zoar,  

começa a fuzarca, ai eu fico fora, saio da sala, as vezes faço desenho no caderno, procuro o que fazer, 

faço tudo pra não me misturar ali. 

 

Você falou no começo da nossa conversa que você sente um pouco de preconceito. Esse 

preconceito você sente por parte dos colegas apenas ou de outras pessoas. 

Não  é geral, é de todo mundo. 

 

Você acha que esse preconceito é por conta do que?  

Não, é por causa de apelido, essas coisas. 

 

Que apelido você tem?  

Fumaça, foi assim, porque quando eu entrei na escola tinha um garoto, ele tinha 16 anos, ele tava na 

minha sala né, ai eu to lá quieto e ele começou entendeu, a me atormentar, fazer da sua vida um 

inferno aqui dentro. Ai o tempo foi passando tudo, ai um dia eu fui na casa da minha avó, eu achei ele 

lá, ai eu perguntei o que ele estava fazendo aqui, aqui! Aqui é a casa da minha madrinha, Minha vó, 

madrinha dele né,  pô, não sabia que ele era meu primo, meu. Depois disso todo mundo me chama de 

fumaça. (o aluno ficou confuso) 

 

Incomoda isso? 

Mais ou menos, os meus pais não gostam, não gostam nem um pouco. 

 

Você mora com seus pais? 

Com meu pai e com minha mãe e tenho três irmãs? 

 

Com quantos anos? 

Uma é de 21,a outra é de10 e a outra é de 25. 

 

O que é disciplina pra você? 

Disciplina é se comportar, é aquilo, pensar um pouco nas conseqências do que acontece, quando você 

faz uma coisa. Ah! é isso. 

 

Conta pra mim o que é uma classe disciplinada? 

É aquela classe que é totalmente quieta, totalmente com atenção naquilo que é passado pelos 

professores, é a sala que é exemplar pra escola inteira. 

 

O que é ser exemplar? O exemplar aparece onde? 

Bom, tá no uniforme, no comportamento bom, no exemplo, na organização e é aquela sala que não dá 

problema. 

 

 Problema para quem? 

Pra escola, não é mal falada. 

 

Sua classe é mal falada ou bem falada? 

Os dois... tem hora que a sala é mais bagunceira da escola, outra hora a sala é mais disciplinada da 

escola. Depende do dia e do humor dos alunos também. 

 

Os responsáveis pela classe bagunçada é o aluno? 

É o aluno. 

 

E o que é uma classe indisciplinada? 

É a classe que derruba a escola, que causa. 
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Que atitudes geram uma classe indisciplinada? 

Briga, bate no professor, o ano passado o menino bateu na cara do professor, aqui dentro da escola,  

deu um tapa na cara do  professor, o professor ... ele ficou com ódio. AH...É aquele aluno que não 

presta pra estudar na escola. Tem que ser uma escola pra ele assim, estudar sozinho. 

 

 Conta uma situação vivida por você que caracteriza um problema de disciplina?Já teve alguma 

situação? 

Teve, eu posso não lembrar muito bem...no ano passado, mas teve.Teve um dia que eu tava no 

estacionamento, fui ajudar, como é que chama..., fui ajudar a faxineira a carregar o lixo da cozinha até 

o estacionamento, ai ela foi na frente e voltou na frente, ai eu ficava longe. Ai no meio do caminho e 

achei um pacotinho de giz assim.(mostra com gestos). Eu não sabia que era giz. Eu não sabia que era 

giz. Ai um aluno viu e gritou dizendo que eu tava com droga na escola,  pegou e disse, olha ele tá 

usando droga na escola e ai chamaram a policia, revistaram eu da cabeça aos pés, fizeram um 

questionário pra mim.... pô to me sentindo né...ai nossa...Minha mãe falou  até que ia até processar a 

escola, mas o que eu posso fazer né, chamaram  meu filho  de drogado, sendo que ele tava ajudando 

uma servente, ai , né,você entendeu né?  

 

Como você se sentiu? 

Nossa eu fiquei assim abatido, muito abatido, deprimido, sozinho, pô me chamaram de drogado, você 

fica sim, foi muito ruim pra mim. Naquele momento eu não queria ir pra escola de jeito nenhum. A 

minha mãe ficou preocupada, de tanto que eu não queria ir pra escola. Minha mãe falou pô o que  está  

acontecendo com meu filho? Não quer ir pra escola por que? né. 

Teve outra vez  tá, antes de eu entrar aqui na escola, ai passou um mês depois eu não sabia o que era 

dedurar ou não dedurar aqui dentro da escola, ai  tinha um menino na quadra e tinha uma mochila do 

lado dele,ele abriu a mochila e pegou o celular da bolsa da menina.  Ai  a menina ficou desesperada 

procurando,  ai o professor procurando ele perguntou: - O ... você não sabe quem foi? Eu burro falei: - 

foi ele. Você não sabe o que aconteceu comigo aqui na escola. Na hora da saída, o cara falou assim, 

você não sai da escola, eu peguei e sai , me deixaram pelado aqui na frente da escola, fui pra casa de 

cueca, foi no ano retrasado. 

 

Nesse ano aconteceu de tudo, foi o ano que você reprovou? Foi sim. 

E em relação a sua sala de aula, conta uma situação de indisciplina que você presenciou? 

Quebraram a porta, a porta já estava  sem maçaneta, ai um aluno era pra deixar a porta aberta pra 

entrar e sair, ai um aluno bateu a porta e não tinha mais como abrir, ai ele de algum jeito tava tentando 

abrir aquilo ali, pegou até uma tesoura.  Ai ele pegou um cabo de vassoura, fez paaaaaaa!! ele quebrou 

o cabo de vassoura, ai fecharam a porta, quando abriram a porta tinha a diretora, a coordenadora, o 

professor não estava dentro da sala, ele bateu na porta saiu correndo, a professora não tinha visto, 

ninguém tinha visto, eu também sai correndo. A professora perguntando porque vocês quebraram a 

porta, não foi nóis não professora,já contaram mentira já, já tava assim. Ai a professora perguntou: - O 

Fabio você viu quem foi ?  – Eu não vi não professora,  falei que não vi nada, tava aqui desenhando, 

não vi nada, falei que não vi, ai todo mundo assim com medo, ai foi isso, foi até vandalismo. 

 

 E com professor, já teve alguma situação de indisciplina, quer contar? 

Era um aluno que veio transferido de outra escola, o nome dele era ...., a professora chamou a atenção 

de sala de aula, ele falou um monte de coisa da professora, ele passou e xingou minha mãe, a mãe dele 

foi na delegacia né. A professora xingou mesmo? Não ele inventou um monte de coisa da professora.  

 

Os professores chamam muito a atenção de vocês. 

 Esse ano sim, porque teve muita bagunça, teve também que a policia entrou no meio da escola 

também, o ano passado também , jogaram, esse ano também, jogaram spray de pimenta, para bagunçar 

tudo a escola,o inspetor também mandando embora,  tacaram pedra no inspetor Sr Helio, tacaram 

pedra no portão da escola. 
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Sua classe é disciplinada? 

Mais ou menos, tem uns alunos... é assim: metade é, a outra metade não é, metade é estudioso, metade  

não quer nada da vida. 

 

E o professor como lida com essa questão? 

Os professores ensinam aqueles que querem, aqueles que não querem os professores largam de mão. 

Deixa quieto, o professor pensa, vou ensinar aquele que quer aprender, aquele que não quer deixa 

porque eu vou ter uma perda de tempo. 

 

Quem é o responsável por garantir a disciplina da escola? 

Da escola é o diretor. 

Da sala é o professor.A partir do momento que o professor tá na sala, quem manda  é o professor. 

 

Mas acontece problema quando o professor tá lá? 

Ah acontece...É porque o professor tem medo, oh, eu acho que tem professor que tem medo de chamar 

a atenção daquele aluno, tipo assim, ele vai fazer alguma coisa, é isso que o professor pensa.Não sei se 

você ficou sabendo, um aluno apontou um 12 para o professor. 

 

Como que cada um pode garantir para contribuir com a disciplina? 

Olha, dando respeito para o aluno, tem aluno que não respeita mesmo. Desde o faxineitro até o diretor 

tem que ter um certo respeito.  

 

Você  acha que a indisciplina acontece porque  os alunos não gostam da escola?  

Alguns alunos sim 

 

Como cada um pode ajudar? 

Eu não sei, assim ah,.. entendeu, orientando os pais, 

  

Qual seria a sua parte? 

Eu não tenho como ajudar, ainda mais todos. 

 

Conta uma situação que você presenciou relacionada a indisciplina com um amigo 

Deixa eu lembrar, teve uma sim, meu amigo Giovani, dessa escola mesmo ... não lembro direito o que 

ele fez, não lembro direito.É que eu não lembro mesmo... 

 

Que situações de indisciplina aborrecem o professor? 

Não dar atenção ao professor, porque se o professor tá ali a gente tem que presta atenção no que ele 

fala entendeu. O professor tá lá explicando, e os alunos tão todos né, os professores pensam : pô eles 

não estão prestando atenção em mim. 

 

 Por que os alunos fazem isso? 

Sei lá pra num prestar atenção mesmo, pra se livrar daquilo, a aula é chata, aquele conteúdo é chato 

pra ele, agora você tá ...Por exemplo se está numa aula de ciências fazendo experiência é diferente de 

você tá numa aula de matemática é outra coisa aprendendo x= sei lá. 

 

A disciplina é importante para garantir a organização 

 

Se você fosse o professor, como você  agiria? 

Eu chamava atenção da sala três vezes, e explicava , quem não tava prestando atenção, deixava, quem 

não quer aprender não aprende.  
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A indisciplina atrapalha as atividades escolares? Por quê? 

 Atrapalha muito, porque não tem aquela coisa de acordo, entendeu. Ela atrapalha muito porque é 

bagunçado precisa disciplinar aquilo. 

 

A disciplina é importante para garantir a organização. 

 

Para garantir a disciplina o professor deve ser bravo. 

 

O melhor meio de lidar com a indisciplina é tirar o aluno da sala. 

 

Disciplina é sinônimo de organização, comportamento , atenção. 

 

Indisciplina é sinônimo de bagunça, vandalismo e desrespeito. 
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ANEXO VIII 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA ANA 

 

- Fale sobre sua trajetória profissional 

Comecei a dar aula lá...  no antigo curso de admissão, porque eu não sou, eu não tenho o curso de 

magistério, cientifico na época.  

E ai, estavam sem professor de matemática. Ai me contrataram. Eu recebi uma autorização da 

secretaria da educação que me permitiu dar aula de 1◦ a 4◦ série e eu fui contratada pela escola do 

Clube de Regatas Tietê. Fiquei lá 4 anos. 

 

Ai, em 68 eu prestei vestibular e entrei na Usp para fazer letras, no 2◦ano de faculdade eu comecei a 

dar aula pro estado, em 69 eu comecei a dar aula pro estado, ai eu dava aula de noite no Estado, a tarde 

no Tietê e de manhã eu fazia faculdade. 

 

Era uma vida louca, corrida, né,  eu fazia três coisas  e todas elas distantes e eu não tinha carro. Eu 

pegava dez conduções por dia.  

 

Então, ai antes do 3◦ ano da faculdade, e  no segundo ano que eu dava aula no estado, o diretor da 

escola onde eu dava aula,  que ficava a 30Km da minha casa, lá na Vila Alpina, ele me propôs o cargo 

de 40h/a e ai o diretor me propôs ficar só lá, ai eu já tinha comprado um carro eu fiquei só lá. 

 

 Fiquei com 40h/a. Começava a dar aula 16h20min e ia até mais ou menos 23h50min, todos os dias até 

sábado e ia pra faculdade de manhã. Ai, terminei a faculdade, continuei na mesma escola que era lá na 

Zona leste, Vila Alpina, ao lado de São Caetano, mas ai eu tinha carro, ficava mais fácil. Ai eu ... 

 

Ai eu vim pra cá, era uma escola assim, maravilhosa pra você dar aula, porque lá onde eu dava aula na 

Vila Alpina, apesar de ser uma escola super agradável os alunos eles tinham assim... um nível de vida 

muito difícil, a maior parte deles eram dependentes de russos, porque eram refugiados da antiga União 

Soviética, eles se localizaram tudo ali na região. 

 

 A maior parte deles eram bilínge, eles em casa falavam a língua deles a russa e depois tinham que 

aprender o Português  na escola. Apesar disso, eles eram muito bons, os pais eram muito devotados, 

mas, a dificuldade para ensinar era grande, por esse motivo. 

 

Quando eu vim pra cá em 77, eu já encontrei uma outra realidade, aqui a escola era bem central, 

próxima, em termos de Vila Alpina era uns 30 km do centro de SP, aqui  não são nem 10 Km, acho 

que 5 ou 6 Km.  

 

Os alunos eram de um poder aquisitivo bem melhor, os pais tinham um interesse muito grande e eles 

aprendiam assim com muita facilidade e, era muito tranqilo dar aula aqui. 

 

Veja, eu não era efetiva nessa época, eu tinha classes da tarde  e a noite classes do Ensino Médio. O 

Ensino Médio, nessa época, a escola era dividida em primário, secundário e terciário.  

Então eu dava aula para quem era de humanas, eu dava aula de técnicas de redação e português, mas 

era assim, extremamente produtiva, era noturno, e os alunos assim, rendiam muito, sexta-feira a noite, 

ultima aula, tinha a classe lotada, hoje você não tem a classe lotada nem na segunda feira a tarde. 

 

Eu fiquei aqui até 80. Em 80 eu me efetivei e fui para uma outra escola aqui perto, o..... aqui na 

Av...............  lá praticamente a escola era noturna.  

 

O noturno dessa época era diferente do noturno de hoje, os alunos não eram de EJA, mas eles eram 

mais velhos, a faixa etária era acima de 17, 18 anos, então, os alunos, não sei se pela idade, por serem 

mais maduros ou pela necessidade tinham mais interesse. 
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 Ali na ..... o nível sócio econômico dos alunos era diferente dos alunos daqui.  

 

Novamente eu encontrei uma realidade semelhante daquela que eu tinha saído, com uma diferença, lá 

eu tinha bilínge, aqui eu tinha alunos de uma classe muito baixa, falavam muito errado, moravam ali 

na favela do ........., favela do ......., mas eles eram assim, não só na disciplina, o diálogo entre nós era 

muito bom. 

 

Fiquei lá até 85. Em 87 eu fui para o experimental da ......., eu fui convidada a dar aula lá, ai eu fiz um 

testes e quiseram que eu ficasse. Fiquei lá à noite.  

 

Como eu ja tinha tinha filhos, eu decidi ficar com eles, era fome, era médico , era isso, então a noite eu 

tinha mais liberdade para ir para a escola. 

 

 Então em 87 eu comecei lá, só que a noite a escola tinha uma característica, era uma escola de 

corredor, era uma escola em que os alunos não moravam na região, eles moravam pro lado da zona 

norte e pra lá da zona norte.  

 

Então o que aconteceu, eu tinha quatro classes de regular e duas de suplência, na época era supletivo e 

depois eu fiquei só com as classes de suplência que era divino.  

 

Os alunos eram extremamente interessados, muito amigos, muito companheiros, davam satisfação de 

tudo. Eles tinham uma biblioteca com bibliotecária, com tudo que você pode imaginar e ai a diretora 

permitiu que a biblioteca fosse aberta pra mim pelo menos uma vez por semana à noite; eu tinha aluno 

que não conhecia uma biblioteca e ai eu fazia um trabalho com biblioteca e produção de texto com 

leitura.  

 

Foi o trabalho mais gratificante da minha vida, ai eu comecei a fazer pedagogia. Em 86 eu terminei e 

em 88 houve um concurso pra direção e eu prestei e passei. 

 

 Ai eu fiquei numa dúvida, eu adorava a sala de aula, mas eu tinha que sair da sala de aula porque eu 

não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ainda mais, com dois filhos pequenos, na  época uma 

tinha 9, a outra 11, minha mãe começando com mal de Alzaimer, eu não ia dar conta, então eu já 

comecei a pensar, no final de 89 eu tinha que escolher, a direção. 

 

 E a minha intenção era exonerar o meu cargo de professora e foi o que eu fiz. Eu escolhi a direção lá 

no litoral norte porque era o que me convinha, a minha família era de Caraguatatuba e eu tenho uma 

casa lá.  

 

Aqui em SP, como eu não tinha ninguém e só tinha escola pública longe, eu ia dar aula assim... em 

Cumbica, em Itapevi, lugares que eu ia ficar fora o dia todo, sem ver minha mãe, meus filhos. 

 

Ai eu escolhi essa, uma escola pequena, só de ensino fundamental, e assim, no total de salas ela é 12, 

contando os três períodos (risos), tava no céu, só que era assim uma escola manipulada, que era um 

tabu, que eu não conhecia. 

 

 Essa escola ficava num bairro de São Sebastião que é um dos bairros assim de muitos favelados que é 

o Pontal da Cruz, e vinculadas a ela tinha mais sete bairros. 

 

Ai eu dirigi uma escola que ficava em Abrasilumas, que é 70 km da escola que eu ficava, ai eu tinha, 

era uma escola que todas elas era parte de um, era uma só, umas quatro séries, o professor morava na 

escola, porque normalmente eram professores de um outro (lugar)...do Vale do Paraíba, e eles não 

podiam ficar indo e voltando porque era muito longe, então havia a casa do professor, a sala de aula, a 

cozinha, era tudo junto, e o professor era quem fazia a merenda, servia a merenda, ele morava lá. 
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 Então havia mais sete escolas, uma era numa ilha, a Ilha do Montando o Pi (?), e os alunos pra irem 

pra escola, pra não terem que vir pra costa e atravessar de lancha todo dia, eles instalaram uma escola 

numa ilha em que moravam 47 pessoas, a escola tinha 7 alunos, isso depois dos anos 90, que foi em 90 

que eu fui pra lá, e ai essas escolas tinham um projeto, era o projeto Orca, em que os alunos passavam 

(pausa).. e aí eu tinha essa escola lá na ilha que eu tinha que ir com a Cetesb de lancha, porque era 

numa ilha.   

 

Tava meio complicado sem falar no desgaste. Foi ótimo, foi uma experiência.  

 

Ficou quanto tempo lá? –Fiquei dois anos lá, um ano fiquei trabalhando na diretoria de ensino na 

época como coordenadora pedagógica, mas eu atendia 4 municipios, era Ilhabela, São Sebastião, 

Caraguatatuba e Ubatuba, porque todas pertenciam a mesma diretoria, as escolas eram da mesma 

diretoria,  

 

ai quando foi em 92 eu voltei, me removi, vim pra uma escola aqui perto que chama .......escola 

que...ãh.. um período dela não dava outros três períodos, 16 salas por período davam 48 salas de aula, 

a escola caindo aos pedaços, toda detonada, tinha 30 anos que ela era construída, nunca tinha passado 

por uma reforma, 

 

 então quando eu cheguei aqui era o caos, o caos do caos, não tinha nada, a biblioteca não funcionava, 

o laboratório entupido de lixo, então foi um trabalho assim, o primeiro e segundo ano que eu passei lá 

foi de resgate, consegui colocar tudo em ordem, dentro da imundice, dentro da socialidade.  

 

Lá você estava como diretora? – lá eu era diretora, Veio removida de São Sebastião pra cá?, pra 

cá, perto da minha casa, que eu moro a 2 km daqui, ai eu consegui.. 

eu tinha um grupo muito bom de professores que me ajudaram muito com os pais, eu consegui que 

eles viessem pra escola, e eu tive muita mas muita ajuda de pais, tanto na parte administrativa como 

fazendo parte de APM.   

 

Como eu tive pais e mães que me ajudavam, por exemplo, eu não tinha inspetor de aluno, tinha mães, 

e um pra mim, que tomavam conta das coisas, e nunca me pediram nada, até eu sair de lá eu fiquei seis 

anos lá, ...(ruído)... 

 

mas você se.... sabe, você se mata, mas eu tinha aceito, o desafio..eu falei não, então foi um desafio 

mesmo, porque, além da falta de funcionário, naquela época as verbas que iam para as escolas eram.... 

(não completou).  

 

Hoje, hoje há muito mais verba, naquela época não havia, você ficava as vezes seis meses sem receber 

um cheque, então pra eu angariar dinheiro pra fazer por exemplo, pra por a biblioteca pra funcionar, 

pra por o laboratório pra funcionar, e pra fazer uma sala de vídeo, eu fiz durante dois anos baile aos 

sábados, das seis às onze, era um baile que eles amavam, ninguém faltava, e esses bailes, eles me 

rendiam assim hum mil e quinhentos, dois mil, cada sábado.  

 

Eu tinha pais que iam me ajudar tomar conta do baile, porque eles também tinham interesse que a 

escola melhorasse, eu tinha pais que iam lá, então iam os pais dos alunos que sempre me ajudaram, eu 

tinha o caseiro da escola que era um policial militar que era também excelente pessoa que me ajudou 

muito. 

 

 Tinha uma equipe boa, e isso facilitava o trabalho. Até telão nós já compramos que era pra 

movimentar mais, e ai quando foi em 94 pra 95...  

Ah... as águas escorriam pelas paredes, aí um professor trouxe uma câmera fotográfica, que nós 

tiramos... essa câmera era tão perfeita que ela captava até o pingo caindo, nós fizemos um dossiê, 

porque eu já tinha cansado de entrar com solicitações pedindo a reforma, nós demos um dossiê, 
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assinamos perto de 150 fotos, de todas as salas, de todas as dependências da escola, isso com o auxilio 

dos pais também, montamos um dossiê e mandamos.  

 

Fizemos três cópias, mandamos uma para secretaria da educação, uma para a Projec e outra para 

delegacia de ensino.  

 

Aí(risos), consegui uma reforma pra escola, só que(pausa), nessa história eu fiquei muito mal vista, 

porque eu acho que pisei um pouco na bola entendeu, ou eu fazia isto ou a escola continuava do jeito 

que tava.  

 

Eu também era representante de sindicato, era a regional daqui, era regional da Udemo, pra sindicado 

dos diretores de escolas, então eu tinha muita reunião com os diretores da época, e a maior parte eram 

efetivos também, e a gente tinha uma certa força, pra poder melhorar algumas coisas, porque a gente 

pressionava, como nós éramos efetivos, nosso cargo era nosso, nos estávamos na escola, não porque 

sorriamos com diligencia pro delegado, então a gente tinha um certo poder entendeu, isso também me 

ajudou, mas também me marcou entendeu, eu sofri algumas perseguições, passei por desgastes 

terríveis. 

 

 Cheguei a pegar até um processo administrativo, mas deu tudo certo, em 98 eu me aposentei, me 

aposentei, quando.. ãh..me aposentei, mas não me aposentei, porque eu me aposentei em julho em 

agosto iniciei aulas na particular, e aí lá fui eu pro particular, e era só EJA né, de manhã e a noite numa 

escola que preparava o pessoal pra fazer enfermagem. 

 

Foi divino, maravilhoso, ai o meu filho mais velho né,na época, ele tava fazendo cursinho pra fazer a 

faculdade, e logo quando eu entrei, eu prestei novamente um concurso, eu já tinha mais de 50 anos, ei 

falei até eles vão ficar comigo aqui né,  ai eu prestei o concurso novamente e passei, aí eu escolhi aqui, 

(ruídos), com 55 anos eu ingressei de novo em 2000, aqui, e aqui eu estou há dez anos.  

 

No começo essa escola era uma escola que era assim, mais organizada, tinha uma disciplina boa, tinha 

uma diretora de, que tava aqui já há muito tempo, e ela..sabe, ela dava conta do recado, ela mantinha a 

ordem, nós tínhamos salas de aulas impecáveis, nós tínhamos armários, estava realmente muito bem 

organizado. 

 

 Aí em 2000 que ela se aposentou, e de lá pra cá, cada ano era uma diretora, e cada uma que vinha fala 

uma coisa, e cada uma se propo.., nenhuma dava continuidade ao trabalho da outra, como são diretoras 

designadas, elas ficam com medo de tomar alguma atitude, porque podem, que aliás, uma até foi no 

ano passado cassada, porque ela começou a exigir uniforme, e tal e coisa, fizeram uma denuncia contra 

ela, filmaram ela vendendo uma camiseta de uniforme, veio a televisão aqui, e a mulher, cortaram-lhe 

a cabeça, e ela me parecia uma pessoa que ia vestir a camisa, cortaram ela fora. 

 

 Ai nós ficamos quatro meses sem diretor nenhum, a vice que respondia, e assim, é isso que você tá 

vendo, o tempo todo assim, os alunos não tem o mínimo respeito por ninguém, muito menos pelo 

professor. 

 

Como é que você conceitua a disciplina?  

Respeito, eu acho que a disciplina é respeito, eu saber como é que eu trato a pessoa com a qual eu 

estou convivendo, entende. 

Eu como professora de Língua Portuguesa, eu uso a linguagem de acordo com o meu público, então se 

eu tenho um público com o qual eu dialogo, eu uso a linguagem que eu possa, que não seja uma 

linguagem que dificulte a concentrar, mas que ao mesmo tempo aprenda, que seja uma linguagem 

agradável, que nos faça ter assim um bom relacionamento. 
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 Ah..quando você lida com uma turma que você não tem como trabalhar, não abre espaço, de jeito 

nenhum, você não consegue dialogar, você não consegue passar nenhuma mensagem agradável, sem 

falar em conteúdo da minha disciplina, de você bater um papo com a classe sobre uma coisa que tenha 

acontecido, isso não há, nas minhas aulas, de três anos pra cá, que é uma coisa que eu nunca senti, 

mesmo na época da ditadura militar eu conseguia um tal esquema, que se me ouvissem, eu ia direto 

pro..., eu passava meses lá com eles, eu tinha alunos que conseguiam entender o que eu falava, 

 

 E pergunta, hoje se eu fosse usar uma novela de televisão como exemplo, vou explicar, um conto, eles 

não entendem, eles não raciocinam, eles não vão ouvir. 

Não há aquela conexão, eu não sei se é porque eu sou bem mais velha, ou se é porque, sei lá. 

 Depois eu vejo aqui que com outros professores acontece o mesmo, então por questão de idade não é, 

porque se fosse eu tenho... a maior parte...eu sou a mais velha, todas elas tem idade pra ser minha 

filha, e a situação é a mesma, eles não tem interesse nenhum, eles não querem saber de nada, e eles 

olham pra sua cara, e eles reparam por exemplo: 

Outro dia um aluno me perguntou, se eu usava dentadura, e daí, “olha a dentadura dela”, “olha a 

dentadura”..eles faziam assim, “dentadura, dentadura, corega pra ela”. 

 Olha como é que você tá, olha o sapato dela”, eles te ridicularizam, quando você pede que eles façam 

certo. Eu não quero classe engessada, eu quero classe participativa, agora participar significa dialogar, 

mesmo que o diálogo, o aluno, às vezes você, o aluno me perguntava sobre o namoro, sobre sexo, eu 

sempre ia esclarecendo, mas hoje é assim que funciona, ou você extremamente autoritário, o que eu 

me tornei atualmente, mando calar a boca, coisa que eu não admitia antes entendeu, mas hoje é assim 

que funciona. 

Outro dia eu chamei um aluno de filho da puta! Não tô brincando. O que eu falei pra ele que essa 

única linguagem que você entende é essa, então eu vou descer até a sua linguagem, você está me 

falando que eu só uso dentadura, que eu sou dentadura, que é corega, que eu sou velha, que eu tenho 

um sapato não sei lá de que jeito, eu tenho é que você tá me desrespeitando, você tá me 

ridicularizando, pois eu vou xingar você também. 

 Então é assim, então pra mim a disciplina é respeito, é dialogar com o aluno entendeu, é você ter um 

clima em que você se sente receptiva, é isso. 

E indisciplina? 

Indisciplina é isso que eu falei pra você, é desrespeito total, é você entrar numa sala e todo mundo 

estar disposta e continuar disposta quando você entra, é ninguém pedir pra você “por favor” impõe 

respeito, é aluno empurrar carteira, fazer aquele barulho além de olhar pra sua cara como quem já 

sente, gostou!?  

Eu tenho que colocar isso, para não me tornar...(não falou) porque eu já falei, ou eu mato ou eu morro, 

porque não dá, eu não agento mais, porque eu fico pasma,  sabe eu não vou mentir pra você, eu não 

vou generalizar, é 60% deles tem esse comportamento, os que não tem, são omissos, por que?  

Porque eles tem medo dos outros, porque eles sofrem pressão, então eles nunca, um pode até gostar de 

você, mas eles se colocam contrários porque a grande maioria não aceita, porque por exemplo, eu sou 

uma professora que cobro o caderno, que eu dou lição, que eu explico a matéria, que eu tenho uma 

certa organização, e eles não querem isso, eles não querem..quando eu cobro esse lado, eles me 

desrespeitam, aí já é indisciplina. 
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Descreva uma classe, uma classe aqui da escola que você considera a mais indisciplinada e uma 

outra que dentro do que é possível, mais disciplinada. 

É, eu tenho uma 7ª série, que é essa que eu estou agora, que é a mais indisciplinada em termos de, em 

termos de... ninguém te ouve, é falar com as paredes, que é essa sala que eu ponho o fone de ouvido 

(mostra o fone) eu não dou aula, eu escrevo na lousa e mando copiar, não dou mais aula. 

 Aula pra mim é troca, eu não consigo, então pra eu não ficar gritando e me matando, o que é que eu 

faço, eu ponho na lousa, e mando copiar, ou mando ler um texto e mando interpretar, quando algum 

aluno quer saber de alguma coisa ele vai na minha mesa, porque eu não vou ficar...e eles vão? alguns, 

só um pouquinho, e é uma sala numerosa, tem quarenta, e os quarenta ficam apertando, mas ali tem 

aluno desde..analfabeto funcional, a grande maioria, poucos os que sabem ler, texto próprio muito 

menos. 

Autores de próprio texto eu devo ter uns cinco, a grande maioria só faz texto copiado, produzir um 

texto da própria cabeça muito poucos, essa é uma sétima e a mais disciplinada pra mim é uma sexta, 

porque eu tenho um bom relacionamento com eles. 

Você trabalha do 6º ao 9º ? 

Não, eu tenho de 6ª ao 8º, aqui não tem 9º, ..é, é, mas aqui ainda continua a nomenclatura antiga,  ...eu 

tenho duas sextas, duas sétimas e uma oitava,  e essa sexta série, que é a sexta C, é uma série que 

apesar de ter três alunos que são difíceis, o resto da classe é uma classe interessada, produtiva e que 

em termos de disciplina eu não encontro dificuldades, não sou assim ofendida, entendeu, eles me 

ouvem, a gente conversa, eles me perguntam coisas com relação ao conteúdo. 

 

É uma classe bem agradável que dá pra desenvolver com eles a minha programação, há uma troca, 

(pausa). 

 

E um aluno indisciplinado, tem alguém que vem assim na sua cabeça que você poderia 

descrever.  

Ahhh! vários, vários, vários, todas as séries tem, são alunos assim que te respondem, te xingam, 

palavrões. 

Ontem mesmo um me chamou de velha, falei que era a mãe dele, que agora é assim falou ouve, recebe 

de volta, eu sei que, em termos educacionais é o fundo do poço, mas aqui nessa escola não!  

 

Dessa forma eu não quero mais trabalhar com escola, e olha, não que eu não gosto tá, se eu pegasse 

turmas que tivesse noutro pré-tratamento, olha acho que eu teria pique por uns mais uns dez anos, mas 

nessa situação não!  

Falar de um aluno indisciplinado tem um que pegou  suspensão, esse tal, que me ofendeu aqui, ficou 

me provocando a aula inteira, gratuitamente, “olha a dentadura, olha a dentadura, olha o corega”, 

então acho que sua mãe deve ser banguela né, porque eu pelo menos tenho dentadura pra colocar, 

“olha ela usa coréga, olha como ela fala, olha como ela é”..esse é terrível,..e o pai veio aí, conversou 

com a diretora, é do mesmo nível do filho, então a dificuldade é essa. 

Quando você vê um aluno assim, você chama alguém pra conversar, a pessoa que vem é melhor que 

não viesse, sabe porque..é..enquanto o aluno é mau educado, ele é um adolescente ou um pré-

adolescente, agora um adulto..te ridicularizar, é pior. Mas em cada classe, desse tipo aí, eu devo ter 

pelo menos uns... 
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Se a palavra disciplina não existisse, que palavra você usaria? Desrespeito 

E se eu lhe afirma-se que disciplina é um conceito desnecessário na educação, o que você 

responderia?  Atualmente, atualmente é mesmo. 

 

Você acha que é desnecessário esse conceito? O que você faz hoje, diante do quadro atual? 

Olha, eu acho que atualmente não há disciplina, não há, não há respeito, não há troca, não há nada, a 

gente teria que repensar, sabe, uma nova forma..de você trabalhar e que você encontrasse eco, o que 

falta é eco sabe, eu acho. 

Você tem alguma sugestão?  

Sugestão, não sei, tô repensando.  

Você sabe, tô assim revendo os meus conceitos, eu tenho quarenta e poucos anos de magistério e de 

dois anos pra cá eu tenho revisto os meus conceitos, e talvez, se eu saísse dessa escola e fosse trabalhar 

em uma outra eu poderia comparar pra ver que não é a questão da parte administrativa que está falha.  

Como eu estou me aposentando eu nem posso fazer essa comparação, eu acho que em primeiro lugar 

tem que ser estabelecido limites, esses limites tem que ser muito bem vistos com muita clareza, e que 

estes limites sejam feitos de forma que, não só a parte docente, mas a discente também tivesse.  

Ah..colaborando, fazendo parte do estabelecimento dessas regras. Não poderia ser uma coisa só 

unilateral, deveria ser uma coisa mais amplamente, e não só com os alunos, com os pais, todos, toda a 

comunidade. 

Então essa sua fala me faz entender que responsáveis pela disciplina não é só o professor, não 

está só na mão do professor  

Não. Não está só na mão do professor, é todo um conjunto, que envolve tudo, envolve os pais, envolve 

os alunos, envolve os professores, envolve a direção da escola, o sistema, que aliás não tem interesse 

nenhum em que a coisa flua e funcione, entendeu, então...é uma coisa meio complicada! 

E qual é a contribuição de cada um nessa tarefa, como é que você vê isso? 

É uma coisa meio complicada no sentido dos pais né, a gente tem muitos pais que são pais por 

acaso..né..e muitos pais...muitos pais não, muitas mães, nós temos uma quantidade muito grande de 

alunos que tem mãe mas não tem pai, é pai desconhecido. 

Ah..tal filho é de muitos pais, é um problema social tão grande, essa questão familiar que é meio 

complicado de eu dizer pra você como é que eu tenho a minha participação nisso.  

Tem pais, você tem casais, filhos ai de casais mais ou menos convencionais, mas aí é 20%, o resto é 

assim, é a vó que cria, a tia que cria, a vizinha que toma conta, sabe, eles ficam na rua, eles tem 

problema de saúde, não é, eles tem problemas de verme, eles não passam por um oftalmo, não passam 

por um neuro..nada, eles tem problema sério, de dentista, tem dor de dente, tem dor de cabeça, vem 

pra escola não comem, eles não sabem se alimentar, também não tem ideia nenhuma. 

 Ah..a escola oferece merenda e ele tem vergonha de comer a merenda... porque eles não querem 

passar por pobres, umas coisas assim, entendeu! 

Aqui, o grupo de alunos, eles são bem pobres? Como é que você vê essa questão?  
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Não, olha, nós temos aqui assim, seria assim uma classe empobrecida, mas, não pobre de passar 

necessidade, não, mesmo porque a escola oferece tudo, oferece merenda na hora do almoço, merenda 

na hora.. 

Agora, se quiser ficar depois pra jantar tem merenda, eles recebem todo um material, livros de todas as 

disciplinas, cadernos, eles recebem um kit completo de cadernos, lápis, perdem tudo, ...a metade disso 

não vai fazer nada porque não tem lápis, se pede pra pegar o lápis, não tenho lápis, se pede pra pegar a 

caneta, não tenho caneta, a borracha, ô fulano, pega a borracha, é assim, então, sabe aquelas atitudes 

mínimas de convivência eles não tem nenhuma, nenhuma, eles não sabem conviver numa... assim, 

dentro de uma harmonia, eles não tem, eles não são harmônicos, então é, como a gente fala né. 

Você atribui essa falta de harmonia a quem, ao o quê? 

À família, a família que também não tem harmonia, então como é que você trabalha com isso, por isso 

que eu digo pra você que eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser muito bem pensada, 

porque a solução é algo bem complicado. 

 Sabe, essa permissividade muito grande, essa questão desses apelos muito grande da parte sexual, 

eles..ah.., tudo eles levam pro lado da malícia, eu sei que eles são pré adolescentes, é uma coisa 

exacerbada, eles praticam sexo...tá, sem orientação, sem nada, inclusive tem muitos que aliás se 

masturbam e devem ter drama de consciência porque não sabem o que estão fazendo..,  

Então eles não conhecem nem o próprio corpo, o nome das coisa, (riso), você está me entendendo, é 

uma situação complicada, sendo que você não tem no professor mais aquilo que nós tínhamos antes, 

aquilo que muitas vezes o aluno não aprendia em casa, a gente conseguia ensinar na escola, hoje não, 

não há diálogo, então veja, pra você, não tem a ajuda da família, nós teríamos que começar com a 

família  que não é a mesma de antigamente tá, então a gente tem outro modelo de família, como é que 

a gente lida com os filhos nesse outro modelo de família?  

Isso ninguém sabe, todo mundo está acostumado com aquele outro modelo, não é, ai você recebe 

esses..essas crianças que vem do outro modelo de família, e aí,..(pausa)..e essa família, como é que 

essa família vê a escola, o que é que eles querem da escola, ninguém nunca perguntou!  

Eles se colocam, quando tem uma reunião de pais? 

Vem muito poucos, os que vêm são aqueles alunos que...(não completou).Não que quiseram que os 

pais viessem, entendeu, que precisariam em termos, que todos precisam, e eles precisam sim. 

Então os pais aqui tem pouca participação?  

Muito pouca, muito pouca participação, uma que essa escola não promove eventos, não há, o pai não 

tem atração nenhuma pra vir pra escola, então não há um evento em que haja a participação de todos. 

 

Bem..nós temos aqui uma comunidade muito comprometida com esta questão de drogas..tem gente, 

tem muita gente, nós temos assim muitos alunos, que dominam, pais que são envolvidos também, que 

não usuários, que fazem o tráfico, o que é pior, dá um medo, assusta! 

 

Você acha que os alunos gostam da escola? 

Não muito, pelo jeito como eles faltam, e mesmo que você ofereça uma atividade pra eles... (não 

concluiu).  

Semana passada houve uma gincana, é..de cada classe se compareceram 30% foi muito, se não 

insistissemos não vinha ninguém. 
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 E na gincana eles ganhavam prêmios, mas tinha que todo mundo se envolver, entendeu, é muitos não 

vieram, muitos, a maior parte não veio, então eu não sei, quando eu pergunto: Escuta quando você não 

vem pra escola você faz o que? Ah, eu fico na rua, entendeu, ele deixa de vir pra escola pra ficar na 

rua. 

Existe um algum movimento dos professores, da escola pra divulgar, pra fazer, mesmo assim?  

Não tem, mas eu acho uma coisa errada, o movimento é sempre de cima pra baixo, nunca que vem da 

outra parte, o que eles querem. 

 Entendeu, a coordenação propõe, e aí é uma coisa imposta, não sei se é isso também, entendeu. 

 Agora se você pergunta pra eles, eles também não têm muita ideia do que eles querem, olha, é difícil, 

é difícil. 

Conta uma situação vivida que você caracteriza com exemplo de disciplina, eu sei que tá difícil, 

que deu certo.. 

Eles não eram indisciplinados, eles eram assim, Pode ser do tempo passado? Porque do tempo 

presente é meio complicado (risos).. 

 

Ah..quando eu fiz o teatro com eles, à noite, porque a gente tinha grupos em que a gente conseguia 

apresentar. Aqui não.  

 

É como eu falo pra você, mesmo aqui houve, quando eu comecei aqui em 2002, não, 2003, nós 

fizemos uma apresentação muito boa com uma classe, que tinha assim, uma classe em que eles eram 

assim bem agitados, e que não eram grosseiros, entendeu. 

 

ah..agitados mesmos pela idade, e a gente conseguiu montar a peça de teatro, e o meu trabalho com 

eles na biblioteca, mas a gente fazia tudo de pé, só que esse ano eu não consegui nem levá-los à 

biblioteca, e eu desde ó, desde que eu estou aqui, eu  trabalho na biblioteca.  

 

É um trabalho que foi intenso, desde cartão de livro em que eles organizaram, a preparar as fileiras, 

catalogar todos os livros, etiquetar de acordo com...se é romance, se é conto, tudo, nós trabalhamos, 

tem até um aluno que chama Bruno, que essa escola que ele começou com outros de manhã, nós 

tínhamos alunos auxiliares de biblioteca, que foram, sabe, eles se engajaram tanto no nosso projeto, 

que nosso projeto se chamou: Estudo à Prazer. 

 

Você acha que o fato dos problemas que você percebe nestes últimos três anos tem a ver com a 

mudança de direção? 

Eu acho que tem a ver com a mudança de direção, porque não há continuidade de trabalho, então cada 

um que vem fala uma coisa, entende, e..., o que tá acontecendo: 

Os melhores alunos acabam saindo, e a gente vai recebendo cada vez mais alunos que não tiveram.., 

por exemplo, aquela escola tem um aluno-problema, manda pro.... (risos), entendeu. 

Então isso aqui virou meio que um depósito..de alunos-problema. Porque não há uma direção, uma 

organização muito forte, não que a gente se negue a receber, entendeu?  

Porque não pode, a gente... você não pode se negar a receber alunos com problemas de disciplina, mas 

não o jeito que é aqui, então ele vem pra cá. Quando era a antiga diretora, quando ela recebia um aluno 

que ela sabia que era problema, ela já pegava o aluno e já rezava a cartilha, e se você não se comportar 

de acordo com o ensino... entendeu, ela já colocava o aluno no lugar dele, não que ele virasse um 
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santo, mas ele pelo menos tinha um comportamento que se adequava à escola. Hoje não, hoje é tudo 

assim, tudo largado, tudo de qualquer jeito, não há um trabalho de disciplina, não há nada! 

 Se você visse a sujeira... eles jogam papel, tudo, tudo! Eles jogam carteira, eles quebram todo o 

material da classe. 

A escola tem bastante recurso, recebem bastante recurso? 

Financeiro sim, mas de pessoal não! Pessoal nós conseguimos duas serventes agora, desde fevereiro, a 

escola tava assim um lixo, um lixo, inspetor de aluno tem dois, uma que fica até as três, e outra que 

fica das três às nove. Cada uma destas inspetoras, elas ficam responsáveis por dois andares, oito salas 

em cada andar, entende? É meio impossível, não dá. 

Você já falou bastante de família, mas eu ia perguntar, em que medida a família influencia nas 

questões disciplinares da escola ou da sala de aula, você acha que existe uma interferência da 

família? 

Existe, quando a família valoriza a escola, valoriza o ensino, quer que o ensino melhore a situação 

deles. Você tem apoio. O pai que vê no filho um futuro melhor, que não seja aquele que ele teve, ele 

colabora, ele olha o caderno do filho, aqui nem o caderno eles olham, eles não sabem nem qual é a sala 

que o filho estuda. Eles não sabem, em dia de reunião, que série seu filho está, não sei. 

 

Mas o pai interfere na sua aula, ele vem reclamar por que você não deu aula? Ou então vai lá na 

sua porta? 

Por esse aspecto, no aspecto educacional não, mas tem mãe que vem aqui tirar satisfação porque você 

falou alguma coisa ofensiva pra filha dela, nesse aspecto sim, mas no aspecto conteúdo, de jeito 

nenhum.  

Se eu não der nada, os pais não reclamam,  desde que eles passem aqui seis aulas aqui dentro, é o que 

interessa. 

Você acha que além do problema da família, da estrutura familiar, tem mais alguma coisa que 

faz com que as crianças sejam indisciplinadas hoje? 

Eu acho que sempre vem da família, a família, porque,...o filho é, o aluno é o fruto do meio, do meio 

da onde ele vem. 

O aluno que você percebe, por exemplo, que não há nenhum problema na família,na escola é uma 

gracinha, tem um ou outro.  

Nesta sexta você olha pra ele você já vê, aquela maneira dele se vestir, sabe, cabelinho penteado, a 

mochila em ordem, tudo, os cadernos daquela aula daquele dia, tudo organizado, o resto, é um caderno 

só, quando traz, as meninas vem com roupas inconvenientes, não adianta você explicar, não meu bem, 

não vem assim...”é, a senhora é velha, não sabe!”, são aquelas calças tipo que mostra tudo você já viu 

como é que são essas coisas?  

Tudo pra fora, eu já chuto o pau da barraca. Ai professora”...se você quer amarrar a calça pra cima, 

(???), fica horrível, fica com o rego todo de fora,..as mini-blusas aqui, tem umas que não tem nem o 

que mostrar, mas tem umas que tem, e essas que tem, vou te falar viu! Gostam de mostrar, elas 

provocam os meninos.  

Então veja, uma mãe que cuida de uma filha ou de um filho, vai querer que eles ajam assim na escola? 

Entendeu, então quando você coloca uniformes que custa R$ 20,00 uma camiseta, R$ 20,00 de 

camiseta de uniforme, R$ 15,00 não sei, quanto tá, não vi, eles não compram, porque não é obrigado. 
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Se eu dizer pra você.. a camiseta todos tem, por incrível que pareça, mas eles não usam, porque eles 

não querem, como você não pode obrigar, entendeu, só que eu também acho isso errado.  

Não pode obrigar quando o aluno não pode comprar, mas se a APM oferecer a camiseta e dá pro 

aluno, ele precisa usar sim entendeu, nem assim. 

Agora vamos brincar de completar: 

A disciplina é importante para garantir o que na escola? Tudo, tudo, o aprendizado, a 

sociabilização, mesmo o futuro deles, de como é que eles vão reagir em situações que não sejam só 

situações escolar. 

 

Para garantir a disciplina, o professor deve...o que na classe? Ele deve estabelecer uma...um clima 

receptivo, um clima de diálogo, de amizade, de..sabe, de conversa, e de estímulo pro aluno aprender, 

pra que o aluno também sinta que o professor é interessado na aprendizagem dele. 

O melhor meio para lidar com a indisciplina é Ai meu bem, a verdade? (risos) Atualmente não tem, 

não tem, é o autoritarismo pra mim, atualmente tem sido, apesar de eu não concordar, pro momento é 

o que eu tenho..autoritarismo. 

Disciplina é sinônimo de..(três palavras): De respeito, de organização, e de convivência 

Indisciplina é sinônimo de Falta de respeito, desorganização, e liberdade demais, falta de limites 

Tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que era importante dizer aqui nessa 

entrevista? Não, não. 
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ANEXO IX 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA BETE 

 

Estou com a professora ...... , professora de história da Escola Estadual................ Ela é 

professora do Ensino Fundamental II e trabalha com o 8º. e 9º. anos que é o nosso objeto de 

pesquisa. 

Professora conta um pouquinho sobre sua trajetória profissional. 

Bom, eu comecei já meio tarde no magistério, em 2005, tava com 32 anos, então, eu dei o meu 

primeiro ano né, como OFA – AULA. Em 2003 eu fui chamada no concurso que eu havia prestado e 

assumi na escola do Jardim Peri Alto e pedi remoção no ano seguinte para essa. Foi em 2007 que eu 

iniciei nessa escola. 

 

Antes do magistério o que a senhora fazia? 

Eu trabalhava em outra área, como eu fiz o curso técnico de decoração, junto com meu ensino médio, 

logo em seguida eu iniciei nessa profissão, em decoração trabalhei por 10 anos em loja de móveis 

planejados. 

E porque a opção pelo magistério? 

Bom, eu também fiz tarde a faculdade, eu optei por História né, fazer história, entrei com 27 anos pra 

28 na faculdade e durante o curso fui vendo que caminho que eu ia seguir e pra tá aplicando né a 

disciplina de história, então a trajetória foi me levando pro magistério né, havia prestado o concurso 

pra ter uma experiência e acabei assumindo. 

 

Teria alguma outra atividade na área de história que a senhora gostaria de exercer? 

É, meu sonho inicial não seria o magistério né, era na verdade trabalhar em museu, nessa parte mesmo. 

 

Professora nosso tema de pesquisa é a indisciplina escolar. Eu gostaria de saber como é que você 

conceitua a disciplina escolar. 

 

Bom, de início seguir algumas regras de convivência dentro da escola, né,  pra que o objetivo seja 

alcançado, da educação, então algumas regras de disciplina são estabelecidas para os alunos o eu 

normalmente na maioria das vezes não é cumprida. 

 

A senhora percebe alguma dificuldade com relação à disciplina no seu trabalho? 

Muitas dificuldades, bom primeiro ponto é a faixa etária né, que corresponde a essa dos alunos, a faixa 

etária deles né, a gente considera que faz parte essa indisciplina corrente dos alunos. Mas outros 

fatores são de grande influência, porque muitos, alguns alunos aliás não apresentam tanta indisciplina 

quanto outros né, que são difíceis de serem levados né pra ter uma harmonia na sala de aula e 

conseguir chegar, levar, todo o currículo que a gente tem programado. 

 

Quando a senhora fala de outros fatores, que fatores a senhora está se referindo? 

Bom, o que interfere muito na indisciplina deles é o grupo né, quando estão reunidos, vários alunos 

juntos, um leva o outro e acaba ficando geral mesmo essa indisciplina, porque uma andorinha só não 

faz verão, quando junta 10, 20, 30, então, ai a coisa se complica, mas a gente percebe hoje em dia que 

eles não tem mais aquela visão do professor como era antigamente né, uma visão que eles poderiam 

ter uma atitude de maior respeito né, diante da nossa posição de professor, reconhecer mesmo a nossa 

importância, isso eles não trazem mais com eles, né. 

Professora e sobre indisciplina o que a senhora considera como indisciplina, o que é 

indisciplina? 

Bom, quando ela fica num ponto mais critico né, não há aquela conversa entre eles que tem durante a 

aula, não seria isso, é quando a gente a perde o controle né, de modo geral e eles não respeitam mais 

quando a gente tenta por uma certa ordem na sala, no grupo né que tá praticando essa indisciplina, 

então quando eles não param sentados, né quando a gente pede né, e na maior parte das vezes a gente 

pede né, e na maior parte das vezes gente pede muito é, pra que eles colaborem pra que a gente possa 
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explicar a matéria, e eles tratam assim, não dão importância, com muito descaso mesmo, não param, 

ocnversam muito alto, bagunçam, não param quietos na carteira, não abrem o material, chegam já com 

outras intenções na escola Na sala de aula, so de convivência e provocar situações entre eles mesmo, 

dependendo da idade, brigas NE, muitas vezes mais entre os meninos do que as meninas, uma briga de 

provocações entre eles, isso vai virando uma bola de neve na sala de aula que fica difícil o controle, e 

atrapalha em muito o andamento da aula. Fora isso, hoje em dia NE, temos ai a inserção dos aparelhos 

eletrônicos, telefones celulares, mp3, tudo isso colabora para a dispersão deles em sala de aula. 

 

Descreve uma classe aqui da escola que você considera mais indisciplinada, e uma outra, 

disciplinada. 

É, bom 8º. que são os nonos anos, oitava A, apresenta né , e se vê que ai já apresenta até uma 

característica diferente entre as meninas mesmo, não é como eu tava falando de inicio entre os mesmos 

que normalmente seria  a indisciplina maior, mas nessa 8ª as meninas apresentam um grau de 

indisciplina maior, mas, nessa 8ª. A, as meninas apresentam um grau de indisciplina maior,elas são tão 

ligadas assim numa, faixa etária que elas estão ligadas numas questões, e, tem a ver com o 

comportamento sexual delas ,né, então a gente percebe né nas roupas que elas utilizam, nos gestos, 

elas já chegam na sala de aula, sempre com o aparelho ligado tocando músicas que elas gostam e as 

danças rebolando tal, isso é difícil na hora que a gente entra em sala de aula, tentar aquietar elas e elas 

persistem nisso, querem chamar mesmo a atenção dos meninos né, então essa 8ª.A apresentam essa 

característica, e elas falam alto, gritam, são bem assim extrovertidas né, só que num ponto muito 

exagerado. 

 

E uma classe disciplina? 

Disciplinada, bom, esse ano como eu tô com duas oitavas séries, é, a gente chama, 8ª. série padrão, né, 

e uma 8ª. série, aliás de recuperação de ciclo.  

 

A senhora pode explicar o que é 8ª. série padrão? 

É a que vem direto da 7ª. série, são as turmas de 7ª pra 8ª , e uma recuperação de ciclo que do ano 

passado repetiram, reprovaram e agora tão recuperando né, no ciclo que do ano passado repetiram, 

reprovaram e agora tão recuperando né, no ciclo ficam todos juntos, os alunos que reprovaram na 

mesma sala...esse ano estamos com duas de recuperação de ciclo e eu dou aula pra uma delas, 8ª.RC, 

recuperação de ciclo,e essa é a mais indisciplinada. Assim, em termos, foi essa pergunta, desculpa? 

 

Agora é uma sala disciplinada, essa 8ª.C, 8aC é a sala que tem as meninas?Não, é a 8ª.A, 8ª.A. 

Mas a 8ª. C também? 

Não,a 8aC tem uma outra característica, um outro tipo de indisciplina que é a como chama, eles não 

são freqentes, por eles serem mais velhos um pouco, e não darem mais tanta importância, mesmo 

sendo reprovados eles tem muita, e são habituados a ir em muita, é são habituados a ir embora sempre 

na última ou penúltima aula, cabulam, ficam muito fora da sala, os inspetores mesmo não dão conta, 

né de tarem trazendo eles pra sala de aula. 

 

Eles não tem interesse de aprender? 

Não, de 30 alunos na sala, acho que os interessados ali, são no máximo 10 que correspondem. 

 

A senhora atribui isso a reprovação professora? 

Não porque no passado quando eles reprovaram eles já tinham um pouco desse desinteresse né, então, 

é coisa que eles já trazem a longo prazo mesmo com eles. 

 

E uma classe disciplinada? 

A disciplinada mesmo não tem né! Não existe disciplinada, a 8ª. B que eu também dou aula ela já tem 

assim um comportamento que eu consigo levar eles um pouco melhor pra conduzir as aulas, mas 

apresenta pontos de indisciplina também. 
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Que tipo de indisciplina? 

Conversar muito, extensas conversas durante a aula, um outro aluno não para quieto né, não é na 

maioria nesse sentido mesmo. 

 

E em termos de aprendizagem? 

Tem alguns lá que apresentam um comportamento mais agressivo, quando a gente chama atenção eles 

respondem com certa agressividade, não querem assumir que erram né, e não querem aceitar a 

colocação do professor diante dos colegas, eles não aceitam, eles acham que vão tá ficando por baixo e 

não querem que os colegas vejam eles dessa forma. 

 

A senhora poderia descrever um aluno indisciplinado? 

É o nome? O nome não é importante, o importante são as características desse aluno. 

É tem um , um todo dia que chama sempre a atenção, é a menina né, uma garota que apresenta aquela 

característica que eu falei no começo dessa sala indisciplinada que é a 8ª.A, né, ela realmente sempre 

está muito assim, se expondo, gosta de ficar chamando a atenção dos meninos e isso já provoca focos 

entre os meninos. 

 

Como ela faz para chamar a atenção dos meninos? 

Ela não para sentada, fica pra lá e pra cá na sala de aula, né, ela sempre usa calça baixa e lisinha o que 

já é proibido pra usar com o uniforme escolar, mas pela lei não podemos barrar a entrada do aluno na 

escola, então mesmo chamando os pais ela persiste em vir com essa roupa e ela normalmente fala 

muito alto, grita,sempre interrompe a fala do professor e vai falar com ela, quando eu me dirijo a ela, 

ela responde de forma muito mal educada, ela diz palavrões, palavrões na linguagem mesmo deles, 

direto, pra eles palavrão quer dizer palavrão é a linguagem que eles usam, são bem escrachados 

mesmo. É do mundo deles né, da realidade deles em casa. 

 

Esses palavrões são direcionados pra vocês professores? 

Não, normalmente à situação. Quando a gente percebe que é diretamente a gente né, quando eu 

percebo que sou eu que estou recebendo o xingamento, não a situação em si, ai eu tomo uma atitude 

mais firme, de levar para a direção, tudo isso, dar uma advertência. 

 

Qual é a providencia que é dada ao caso? 

É dado advertência ao aluno de inicio, né, e o pai é comunicado dessa advertência e se tiver 

reincidência vai para a suspensão. 

 

Se a palavra disciplina não existisse que palavra você usaria?  

Ordem, mas não uma ordem, nos termos antigos da palavra. Ordem mesmo no bom sentido. 

Harmonia, podendo então sendo aplicado. 

 

Se eu lhe afirmar que disciplina é um conceito desnecessário na educação o que você 

responderia? 

Desnecessário, na educação, teríamos que criar novos conceitos.  

A palavra, não a situação. Ah! O termo, não a disciplina em si que seria desnecessária. 

 

Você acha que é desnecessário esse conceito? 

Não, desnecessário não! 

 

Você acha que é importante o termo disciplina? 

É, talvez como estratégia realmente poderíamos usar outros termos, pois a palavra disciplina pode 

estar desgastada e  o aluno por querer contrariar isso, queira sobrepor sobre esse termo, por estar sendo 

muito usado, né.  
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Que outros termos nós poderíamos usar para substituir essa palavra?  

Colaboração, respeito, como eu já disse harmonia no ambiente né, entre alunos e professores poderia 

ser. 

 

Você entende que a disciplina é de responsabilidade de quem? 

Responsabilidade é do grupo, com certeza! Tem que ter a participação de todos. 

 

E qual seria a contribuição de cada um nessa tarefa? 

Cada um fazer o que lhe cabe né. Seu papel ali, o aluno para estudar, pra aprender, é esse o direito 

dele, né, que ele recebe, né, ele está na fase de aprendizado, então vem pra escola para aprender 

naquelas horas, né, não que ele não possa se relacionar com os colegas, né. Não é pra ser uma coisa 

bitolada, mas tem os momentos que ele saiba que é a hora dele se concentrar na aula né, aproveitar 

aquele momento de aprendizagem, então o grupo, tem mesmo né,  o grupo de alunos, o professor 

saber, ter condições de no momento ali da sala,né, com todos aqueles 40 alunos, ter condições de ter 

essa disciplina dos alunos, essa colaboração, né, tem que partir do interesse deles de aprender, e esse 

interesse, mesmo os professores fazendo tudo que tentam né, pra despertar neles, nos alunos, eles não 

conseguem hoje em dia mais, deixar aflorar esse interesse, parece que eles resistem à isso. Acho que é  

uma situação que está se estabelecendo na realidade deles, em casa, na rua, tá virando uma coisa meio 

cultural da sociedade. 

 

Tem mais alguém que estaria também envolvido nesse processo de melhorar esse coletivo, de 

melhorar a disciplina além do professor e dos alunos? 

Na escola né, tem a participação de todos que pertencem ao grupo escolar, é a direção, a coordenação, 

a inspetora, o inspetor, todos eles fazem parte do grupo. E em casa a família,né. Quem os cria tem que 

dar a base da educação. 

 

A senhora sente apoio das famílias? 

Muito raro, você vê isso concretamente nas reuniões de pais e mestres, que não há o comparecimento 

dos pais, eles ignoram que acho que pra eles é mais fácil não ficar sabendo do que ocorre com os 

filhos na escola do que tentar enfrentar o problema, então eles não comparecem à reunião , aparece 1/3 

dos pais, essa média. 

 

E como os pais reagem quando são chamados, frente ás dificuldades que os professores 

encontram no dia-a-dia? 

O aluno é advertido, um pai é chamado porque desrespeitou o professor, como é que esse pai age 

frente à essas questões, ele apóia a escola? Como eles agem? 

Ah! Tem diversos comportamentos dos pais né! Eu já tive ocasião do pai sair xingando diretor, 

professor, ai isso é raro, mas já aconteceu, e outros,  realmente a gente vê que são até... , o filho que 

comanda o pai, né, o pai fala que já não sabe mais o que fazer, não sei mais o que fazer mais com o 

meu filho. Não é, e pede ajuda da gente, agora, se nem pai não consegue, como é que a gente vai 

resolver a questão da base de educação deles, né, que nem pai e mãe conseguem dar mais conta né 

porque os alunos que são bons, que a gente não tem problema, a gente sabe que não vamos ter 

problema. Uma vez ou outra que algum aluno bom que a gente teve que chamar na, né, a gente viu que 

ele tava meio que querendo sair do caminho né, então, já precisamos cortar logo e, pra ele continuar 

agindo como ele sempre foi né. Um aluno, um bom aluno né, então o pai veio a escola, apoiou, já 

chamou a atenção do filho, e a coisa até se resolve dessa maneira. 

 

A senhora pode me descrever um bom aluno? 

Um bom aluno, é um bom aluno, o interessado né, o participativo, aquele aluno que interage bem com 

os colegas, com o professor, que dá o retorno que a gente espera dele, nesse sentido, não precisa ser o 

aluno que tire 10, nota máxima, não é isso, mas que a gente perceba o retorno dele. 
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Professora que perfil de aluno que tem a escola? 

Bom, nosso perfil de aluno, a maior parte apresenta um perfil que reflete a situação da sociedade 

mesmo né, não é procurar uma justificativa social ai e econômica não, mas de fato é o que acontece, e 

eles tem esse comportamento porque eles vivem nesse mundo de agressividade em casa, na rua, né , 

muitas famílias que, a se desmanchavam, filhos de adolescentes, foram mãe adolescentes, né, foram, 

são pais e mães que se casaram, tem muitos que tem mãe solteiras, se casaram depois com outra 

pessoa, então não é o pai dele que tá em casa, é outra pessoa, criou depois de um tempo, começou a 

criar, mas não formou aquele conceito de família né, mesmo, onde a criaça desde pequena sente esse 

respaldo familiar, né, então, reflete muito no comportamento deles mesmo, na , né, escola, entre eles, 

na relação entre eles na escola, a gente vê que a linguagem entre eles é muito de palavrões, né, que eu 

já falei, não é pra eles comum, um termo que é usado na casa deles, muitos deles são criados por avós, 

não é, e os avós criam de uma maneira mais maleável até, quando vem uma mãe na escola, a gente vê 

que ela cuidou dele  né, infância sozinha, as vezes a mãe é meio desleixada com o filho quem criou foi 

a avó que tava em casa, e a mãe não tem tanta preocupação, não quem teve foi a avó e o avô, e , só que 

eles muitas vezes, muitos deles são bem sacanas mesmo né, porque eles aproveitam oportunidade né, 

eles são, fazem parte de uma comunidade que tem acesso a muitas coisas aqui na região, né, meios 

eletrônicos, à lugares diferentes, eles não estão presos numa comunidade pobre, eles conhecem muita 

coisa boa e querem ter acesso à isso e tem, acesso a tudo isso. Eu dei aula numa comunidade bem 

mais, que não tinha acesso à muitas outras coisas, a gente via que as crianças iam pra aula no frio, sem 

roupa, praticamente de bermuda e chinelo, aquelas canelinhas lá até branca de frio, enquanto que aqui 

você vê que eles tem roupas boas, e lá nessa comunidade do Jd Peri Alto que eu dava aula, muitas 

vezes tinha alunos bem mais, que contribuíam muito mais na sala de aula e apresentavam um interesse 

maior, né. Então aqui eu percebo que o interesse deles é muito pelo material, eles são muito 

imediatistas,  a gente conhece esse termo né, eles não tem noção desse termo, mas a gente pode 

conceituar assim: eles são muito imediatistas, eles querem ter tudo agora, então eles não querem traçar 

um caminho pro futuro deles, eles não conseguem ter uma visão, porque os desejos e vontade deles 

são rapidamente , eles conseguem rapidamente aquilo que eles desejam, de estarem numa condição 

assim já muito mais acessível das que eles teriam aqui. 

 

Professora os alunos gostam da escola? 

A escola com o objetivo que ela tem que cumprir, eu acredito que não, to falando assim, pensando 

nessa questão da indisciplina generalizada que tá né, não naqueles poucos alunos que tem com esse 

propósito que trazem de casa, então aí esse, essa noção do que é a escola. Então a maioria deles que 

provocam a indisciplina, que não colaboram, não querem estudar, não querem aprender, não tem, não 

gostam da escola com o objetivo que ela traz, né, que é a educação, passar o conhecimento, 

desenvolver, né a parte intelectual e a capacidade deles mesmo, né de acordo com a idade que eles tem 

que desenvolver. 

 

São muitos nessa situação? 

São, nossa! Como eu falei, mais da metade mesmo, que são os provocadores de indisciplina, que tem 

aqueles que seguem esse modelo, esses exemplos, que na minoria, que são bons alunos como eu 

classifiquei. 

 

Existe algum movimento dos professores, da escola para divulgar, fazer com que os alunos 

comecem a gostar da escola? 

Temos as reuniões de HTPC né, horário do trabalho pedagógico, que seria o ideal pra isso, e não, não 

é feito esse trabalho nenhum pra desenvolver, despertar interesse, mudar o quadro. O coordenador 

dificilmente apresenta, mexendo mais com questões praticas, burocráticas pra resolver o HTPC do que 

alguma discussão ou debate entre professores. 
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Mas a senhora considera relevante as discussões sobre a questão da indisciplina, para o dia –a-

dia da escola?  

Não é falado, a gente cobra muito da direção, da coordenação, uma postura, uma revolução, alguma 

coisa, mas acho que nem eles conseguem chegar a um ponto do que fazer, do grito que está acho que 

nem eles conseguem resolver 

 

Como a gestão poderia ajudar ?  Não só a gestão, mas a gestão junto com os professores nessa 

questão, para melhorar a disciplina? 

Como eu falei eu acho que a gestão não tá sabendo mesmo o que fazer, né. Em ordem prática a gente 

faz os procedimentos, advertência, chama os pais... 

 

Você sente que a direção também se vê impotente diante das situações de indisciplina? 

Sim, porque também não tem um respaldo, né, de cima, pra estar dando andamento. 

 

Respaldo de cima, a senhora se refere a quem? 

Diretoria de Ensino, Ministério da Educação, governo! As leis que eles criam cada vez mais 

permissivas, a gente percebe que por traz do que eles criam vai trazer, vai agravar mais o quadro né. A 

questão dos ciclos, né, que foram criados, aprovação por ciclo, depois isso foi se agravando mais 

ainda, repetência só a cada dois anos, depois a cada quatro anos, agora só na 8ª. série e no ensino 

médio, então nós temos alunos analfabetos na 8ª. série, e esses alunos analfabetos, é lógico, são os 

alunos indisciplinados, eles não tem interesse em estudar, eles não sabem como eles nunca 

conseguiram aprender e foram sendo aprovados até o momento, então eles vão pra escola porque eles 

tem que ir, são obrigados né, a lei garante o direito do aluno estudar , né, então ele tem que ir, os pais 

mandam eles pra escola, que vêm a escola o lugar que eles vão estar protegidos, né,o que não 

acontece, na escola tem de tudo então elas vão pra escola, esses alunos que chegam à 8ª. série tem 

capacidade de aprendizado vão em busca de outras coisas no ambiente escolar, não de aprender. 

 

Quando a senhora fala que na escola tem de tudo a que a senhora se refere? 

Bom, não é segredo nem novidade pra ninguém, na escola pública a gente, na escola pública que eu 

falo porque em particular, como eu nunca trabalhei eu não posso dizer como que é o andamento e a 

questão de por a ordem lá e a cobrança e a segurança né, mas na escola, lá onde eu estou a gente não 

pode por exemplo nem mesmo fazer uma auditoria no aluno que seja suspeito, vamos dizer tá levando 

drogas, né, sempre no intervalo, a gente tá na sala dos professores, a gente chega, tem cheiro que vem 

do pátio no intervalo, de maconha, então, em algum lugar lá tem, nenhum inspetor estando no pátio 

consegue identificar  e se consegue, é um aluno já que apresenta uma condição muito perigosa, 

dificilmente alguém vai se indispor, um inspetor né, que tá lá todo dia frente-a-frente com esse 

aluno,né, hoje o grau de violência, não fora somente, mas dentro da escola tá muito alto. Então a gente 

sabe que o aluno leva droga, já foi pego com bebida dentro da escola. Aluno que já chega de manhã 

bêbado, travado, maconhado, drogado, se eles vem de festa e vão pra casa pra casa pra fazer alguma 

coisa e voltam pra escola nessa situação, a gente percebe que o aluno não é usuário. 

 

Professora conta uma situação que você caracteriza como exemplo de disciplina. 

De vez em quando, uma vez ali que eu já percebi que aconteceu aliás, de eu através da conversa não 

estar conseguindo por em ordem né, a sala e eles tirando sarro de mim e querendo tumultuar cada vez 

mais, saindo da sala, indo no corredor e eu querendo por pra dentro, pra começar a aula, e eles não 

aceitando entrar e a participação se generalizou dali na sala né, com todo mundo né, começou a 

tumultuar, então é a questão, eu já saí da sala né, falei então que eu iria abandoná-los né, não teria 

condições mais da gente prosseguir o ano letivo juntos, né, lasquei um discurso, lógico no meio do 

barulho, eles ainda falando um ou outro conseguiu ouvir e nisso sai da sala virei as costas e sai e fui 

pra direção chamar quem estivesse lá no momento, direção ou coordenação, né, tá pondo o caso lá pra 

eles e falando que não ia mais assumir essa turma, então quando eu desci novamente junto com a 

coordenadora pra conversar com eles e, já estavam todos sentadinhos né, nada aconteceu, porque eles 

são bem dissimulados também, tem essa característica, a maioria dos alunos são dissimulados, né, 
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ficam sentadinhos quando a coordenação desce, a direção, e então conversando com eles, ela 

conversando, aí eu consegui quando eles estavam quietos coloquei a minha palavra ali também junto, 

e por algumas semanas assim, não a sala inteira, porque um ou outro ainda voltou querer bagunçar, 

mas a participação da sala não foi tão grande, eu consegui por algumas semanas a manter a disciplina. 

 

Professora eu só queria voltar um ponto. Nas reuniões de HTPC o que é discutido, que tipo de 

pauta existe pra gente entender um pouco, porque se a questão da disciplina é tão, é um ponto 

frágil da escola porque não há essa discussão se vocês tem esse momento de reunião? 

Então, quando nos são primeiros, põe a gente a par de algumas ocorrências da Diretoria de Ensino, 

cursos reuniões, o que é pra gente participar, algumas situações assim, né, a escola, a direção, o que 

eles estão pretendendo fazer nos próximos dias, quais são os eventos que vai ter na escola, é cobrado 

da gente algumas atividades como elaborar, de repente, vai ter um provão, então a gente fica 

elaborando as questões do provão, e em termos as reuniões pra discutir a disciplina de modo geral, 

dificilmente, a gente trata de repente de problema de um aluno ou outro que tá tendo. Então vê o que 

que vai ser feito. 

 

Existe algum trabalho de formação, de estudo com o professor nessas reuniões? 

Às vezes a gente trabalha em cima de alguns textos né, que a coordenação propõe, então ela traz 

alguma revista que trata do assunto, lemos o texto e alguém da uma opinião sobre o tema. Fica nesse 

patamar assim, não se aprofunda muito. 

 

Qual papel cabe a gestão? 

Quando eu entrei era uma direção. Depois a diretora se aposentou, veio uma outra diretora, ficou um 

tempo e aí veio outra assumir, e essa que ficou tentou tomar posições mais rígidas, enérgicas, impondo 

algumas regras, ia começar, começou o ano letivo e a cobrança em cima dos alunos pra que se 

cumprissem essas regras foi sendo cada vez mais firme, né, e não sei exatamente da onde surgiu uma, 

algum movimento contrário a isso tudo, não sei dizer algumas pessoas mais antigas na escola, não sei 

exatamente, porque eu era nova, não tinha dois anos lá né, então eu ficava meio alheia aos grupos já 

mais antigos, né, de professores e coordenação da escola. Então, ela foi boicotada mesmo, e ela teve 

que sair, a direção, a diretora, a direção, é, então, e essa diretora sofreu um certo boicote por causa da 

questão dos uniformes, que tava sendo bem persuasiva nessa cobrança, né, ela colocou a participação 

dos alunos pra pularem cor, modelinho de camiseta, eles fizeram rotações, né, e teriam que estar 

comprando, quem tivesse camiseta do uniforme antigo e não tivesse condições de comprar foi tipo 

mais um incentivo todo esse movimento, então, quem tinha camiseta antiga poderia continuar com 

aqueles uniforme, né, mas porque eles não vão, eles vão com as roupas deles mesmos né, então, isso 

foi assim, começou um movimento muito forte não sei fizeram denuncia, a reportagem da Globo foi lá 

dizendo que a escola tava proibindo a entrada de aluno, o que não era verdade, o aluno não entrava de 

imediato na sala, se não ia com uniforme, a direção chamava o pai pra por o pai e a mãe a par, né 

disso, o pai falava né alguns compareceram, mas ele saiu de uniforme, realmente, a blusa tava na 

mochila, de casa ele saía com o  uniforme e chegava na escola ele arrancava a blusa, não ficava dentro 

da escola com a camiseta, né. 

Então alguma coisa assim aproveitaram essa situação né, do uniforme para boicotar a direção, 

chamaram até a TV Globo, foi lá, foi feita a reportagem e ela acabou sendo tirada da função dela de 

direção e foi a única oportunidade que eu percebi que alguém tava tentando fazer alguma coisa né, ela 

era muito presente e indo na sala,  vindo sempre, estando no pátio durante o intervalo né, essa direção 

era muito presente mesmo! Sofreu isso, parece que quando alguém quer fazer alguma coisa pra mudar 

pra melhorar, acaba tendo não sei de onde vem viu essa posição contrária ai que não quer que se 

mantenha. 

 

A escola tem bastante recurso? Como eles estão distribuídos? 

De pessoas não, falta recurso de pessoas, inspetores são dois que não dão conta, dois inspetores num 

período e no outro período continuam eles continuam, mudam né, revezamento, no período do meio da 

tarde pra noite vem outra inspetora. Então é muito pouco né pra tantos alunos. É muito pouco 
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realmente pra conseguir haver um controle, né, conhecer bem os alunos é importante, todos os alunos, 

você ter uma relação, um contato com eles e reconhecerem né essa participação no dia a dia, então 

falta mesmo. Material, mais ainda né, falta muito mais material pra gente conseguir trabalhar com eles. 

 

Estamos terminando, vamos brincar de completar: 

A disciplina é importante para garantir o objetivo final da educação, né. O desenvolvimento 

intelectual do aluno, o compromisso deles com a vida né, a responsabilidade. 

 

Para garantir a disciplina, o professor deve interagir muito com os seus alunos logo no início do 

ano letivo e tentar conseguir deles uma certa relação, um contato próximo, pra que não seja uma coisa 

hierárquica apenas, hoje está tendo que ir mais por esse caminho. 

 

O melhor meio para lidar com a indisciplina é achar o foco dessa indisciplina pra tentar resolver a 

situação. Pra resolver mesmo tem que ser o grupo gestor né da escola, tem que estar atuando ai, não é 

só o professor na sala de aula, mas precisamos ter algumas garantias que estão sendo tirados da gente.  

O aluno tá podendo muito e o professor nada! Na sala de aula, né tá podendo muito que a gente fala 

com o aluno a gente tá agradindo ele, eles já tão bem, eles já vem cientes disso, na sala, eles já vem 

ciente disso na escola que o professor não pode fazer isso, não pode falar aquilo, enquanto que eles 

podem se dirigir a gente de toda maneira, mais desrespeitosa que se possa imaginar. 

 

Disciplina é sinônimo de interesse, participação e envolvimento. 

 

Indisciplina é sinônimo de não reconhecimento da função da escola e da importância da escola para 

os alunos, difícil falar palavras, uma frase mesmo. 

 

Tem alguma coisa que eu não perguntei que a senhora gostaria de deixar aqui nessa entrevista? 

Bom, além do agradecimento, gostaria de poder estar colaborando mais, como estou pouco tempo no 

magistério ainda não tenho uma formação da realidade tão concreta ainda né pra tá passando, mas 

alguma coisa à mais que eu possa complementar, que falta pra gente são garantias mesmo que venham 

né da parte do governo, por parte do governo, né é uma, um reconhecimento maior por parte deles, né, 

o que falta na escola pra gente conseguir realizar o nosso trabalho e pra gente melhorar, pra que nós 

possamos melhorar nossa função como professor  e educador né, principalmente formação continuada 

dos professores que o governo possa dar mais isso, e que todos sabem, o reconhecimento mesmo dos 

nossos salários que não tem um acompanhamento né que deveria ter de, é o aumento salarial mesmo 

né, a valorização mesmo do nosso trabalho, do nosso ofício. 

 

Muito obrigada professora! 

Que nada, eu que agradeço, boa sorte! 

  

 

 

 

 

 

 

 


