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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo o estudo da “indisciplina escolar” nas 

pesquisas acadêmicas. Mais precisamente, trata-se de pesquisa bibliográfica 

realizada mediante levantamento e análise de Teses de Doutorado e Dissertações 

de Mestrado defendidas nos Programas de Pós-graduação em Educação da PUC-

SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e da FEUSP (Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo), no período de 2000 a 2006 – instituições 

e período delimitados em função do número de produção a respeito da temática em 

questão. Antes da análise das pesquisas sobre indisciplina, realizou-se um 

mapeamento da produção nacional sobre disciplina e indisciplina escolares, no 

período de 1987 a 2006. Tal mapeamento foi realizado com base no banco de dados 

on line da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino 

Superior). Após o referido mapeamento, são analisadas dez pesquisas sobre 

indisciplina escolar produzidas na PUC-SP e na USP, focalizando-se: questões 

metodológicas, objetivos, hipóteses e justificativas dessas pesquisas. São 

identificados nessas produções os atos de indisciplina. Em seguida, discute-se o 

conteúdo das obras, tendo como foco os seguintes aspectos: referências aos alunos 

e aos professores; referências à família e à escola; referências ao contexto local, ao 

sistema de ensino e ao contexto social. Por último, destacam-se as propostas e as 

recomendações dos pesquisadores destinadas às escolas e aos professores com o 

objetivo de amenizar as questões disciplinares.  

 

Palavras-chave: Análise de Teses e Dissertações; disciplina e indisciplina escolares 

e mecanismos de controle; perspectivas teóricas. 
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ABSTRACT 

 

 

This work aims the study of “school indiscipline” in the academic research. 

More precisely, it is based on biographical research carried out by means of survey 

and analysis of Doctor’s degree dissertations and Master’s degree theses in PUC-SP 

(Pontific Catholic University of São Paulo) and FEUSP (College of Education at the 

University of São Paulo), produced in post-graduation Programs in Education from 

2000 to 2006. The institutes and periods were determined due to the production 

amount at the related theme. Before the research analysis on the subject, a mapping 

was accomplished related to the national production on both school discipline and 

indiscipline from 1987 to 2006. It was performed based on the on-line database of 

CAPES (Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel). After the 

mapping, ten researches about school indiscipline carried out at PUC-SP and USP 

were analyzed focusing on their methodological issues, objectives, hypotheses and 

justifications. In those works, the indiscipline acts were identified. Then, the works’ 

contents were discussed, focusing on the following aspects: reference to the 

students and teachers; reference to the family and school; reference to the local 

context, to the teaching system and to the social context. At last, the researchers’ 

proposals and recommendations directed to the schools and teachers with the 

purpose of softening the disciplinary issues were pointed out.  

 

Keywords: dissertations and thesis analyses; school discipline and indiscipline and 

control mechanisms; theoretical perspectives.  
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O tema da disciplina pode nos levar mais longe ainda: discutir a própria 

natureza humana. Para o filósofo Kant, por exemplo, a disciplina é condição 

necessária para arrancar o homem de sua condição natural e selvagem. Não se 

trata, portanto, de “bons modos”: trata-se de educar o homem para ser 

homem, redimi-lo de sua condição animal. Permanecer parado e quieto num 

banco é, para Kant, necessário não para possibilitar o bom funcionamento da 

escola, mas para ensinar a criança a controlar os seus impulsos e afetos. 

 

(Yves de La Taille)  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em outubro de 1999, um ano após ter concluído os cursos de Bacharelado e 

de Licenciatura Plena em Geografia na Universidade de São Paulo, entrei para a 

docência. Fui lecionar numa escola do município de São Paulo localizada na 

periferia leste da cidade. Em 2000 efetivei-me na rede estadual de ensino vindo a 

trabalhar numa escola próxima a da municipal. Assumi, então, o que a administração 

pública direta chama de acúmulo de cargos.  

Logo nos primeiros dias de trabalho, um fenômeno freqüente nas escolas 

onde leciono chamou-me muito a atenção: a indisciplina dos alunos. As 

transgressões disciplinares, que muitas vezes se confundiam com atos de violência 

e de incivilidade, afetavam profundamente as minhas práticas pedagógicas e 

também a dos colegas. Percebi, então, que a minha boa vontade e o meu 

conhecimento teórico e metodológico da área específica de atuação, no caso 

Geografia, não eram suficientes para a realização de um bom trabalho em todas as 

salas de aulas. Algumas classes, através da indisciplina, provocavam, de uma certa 

forma, uma ruptura da aula prevista. Tais atos manifestavam-se através da função 

obstrutiva da indisciplina (Estrela, 2002): “uma ruptura parcial ou total do 

funcionamento da aula afectando toda a turma” (p.93). Aqui a aula é constantemente 

interrompida. Em outras situações, como relatavam e ainda relatam os professores, 

ocorre constantemente certa recusa dos alunos em realizar as atividades propostas 

na sala de aula. Em outras ainda, a autoridade do professor é freqüentemente 

ameaçada. Em muitos casos, professores (as) sofrem com deboches, ironias, 

insultos etc. Além disso, percebi que certos alunos eram prejudicados, pois tais atos 

de transgressões afetavam negativamente suas atividades pedagógicas.  

Enfim, encontrei um quadro que passou a ser a minha maior preocupação 

como professor. Quadro esse descrito fielmente por Vasconcelos (2004) na sua obra 

“(In)disciplina...”:  

 
conversas paralelas, dispersão; professor entra na sala e é como se 
não tivesse entrado; dá lição e a maioria não faz; quando vem 
professora substituta, é dia de fazer bagunça; se negam a participar 
da aula; parece que nada interessa; sai no corredor na mudança de 
professor; fazem bagunça em sala quando não tem ninguém; irmãos 
entram no meio da aula para pedir material, lanche, dinheiro; riscam 
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carteiras até estragar (ex. : com estilete); depredam material escolar; 
colocam tachinha na mesa do professor ou dos colegas; pintam 
carteiras com líquido corretor; escrevem nas paredes; destroem 
trabalhos de alunos de outros períodos fixados nos murais; sentam 
de qualquer jeito nas carteiras; roubam material do colega; passam 
a perna nos colegas; entram sem pedir licença; querem ir toda hora 
ao banheiro; respondem ironicamente; saem quando toca o sinal e o 
professor ainda está explicando; no meio da explicação, se levantam 
e falam com outros; “hei, você viu tal coisa?”, etc. Isto “pegando 
leve”; Se aprofundarmos no campo da violência: arrombamentos, 
explosão de bombas, trafico de drogas, furtos, danificação de 
veículos, invasão de estranhos, porte de armas, etc. (p.13).  

 

Este quadro, infelizmente, está presente em muitas escolas, conforme 

especialistas como Aquino (2003), Silva (2004) entre outros.  Tal situação tem 

afetado profundamente os objetivos educativos da instituição escolar. Além disso, 

tem contribuído, conforme tenho observado durante esses anos de experiência e em 

contato com as pesquisas, para o aumento de falta de professores. Algumas vezes, 

por exemplo, ocorre a ausência dos docentes no dia em que tem-se que trabalhar 

com as salas mais indisciplinadas. E alguns, quando têm, por exemplo, as últimas 

aulas com “salas difíceis”, muitas vezes vão embora antes do fim do expediente.   

Pude observar também que, durante as atribuições de aulas nas escolas em que 

trabalho, muitos professores, tendo conhecimento da realidade escolar, evitam 

escolher as salas mais indisciplinadas1.  

A escola como organização, por outro lado, tem gasto muito tempo e muita 

energia nas discussões sobre os problemas disciplinares: convocação de pais, 

reuniões específicas com as salas mais indisciplinadas, elaboração de projetos 

destinados a estas salas, preenchimento e elaboração de ocorrências, discussão em 

conselhos sobre o que fazer com os alunos mais indisciplinados e violentos, etc.  

E, como mostra Esteve (1999), em seus estudos na Europa, entre os fatores 

que causam o chamado “mal-estar” docente estão: “ agressões verbais e insultos 

aos professores, muito mais difíceis de quantificar do que as agressões físicas, mas 

como importante efeito sobre a constituição desse emaranhado psicológico” (p.55), 

conhecido como mal-estar. Na verdade, o professor é invadido por uma sensação de 

tristeza. E a tristeza, de acordo com o filósofo Espinosa (1979), diminui a potência 

                                            
1 Nas escolas estaduais e do município de São Paulo, apesar de terem os diretores autonomia para 
atribuir salas aos professores, grande parte das escolas permite que os docentes se reúnam (no 
início do ano letivo, as escolas estaduais e no fim do ano letivo as escolas municipais) e façam as 
escolhas de suas classes de acordo com a sua jornada e pontuação de cada docente. Isso permite 
aos professores que têm mais pontos escolherem as salas que eles julgam menos indisciplinadas. 
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de agir dos sujeitos. Um indivíduo triste cai numa espécie de passividade. A 

indisciplina, então, ao provocar nos professores sentimentos negativos, acaba 

conseqüentemente afetando seriamente as suas atuações profissionais. A 

indisciplina é um fenômeno que, segundo Aquino (2003), tem se transformado em 

um grande “obstáculo” ou “complicador” do trabalho pedagógico, causando, nos 

últimos anos, sérias preocupações entre os pais e entre os professores de várias 

partes do mundo.  

Meu interesse pelo tema nasceu desse quadro de preocupações crescentes. 

Num primeiro momento, pensei em fazer uma pesquisa empírica tendo como foco as 

dificuldades pedagógicas dos professores diante do fenômeno. Mas após as minhas 

primeiras investigações descobri que já havia um certo número de pesquisas 

empíricas relacionadas ao tema. Diante disso, decidi por realizar uma pesquisa 

bibliográfica.  

Meu objetivo, então, é estudar a indisciplina escolar nas pesquisas 

acadêmicas. Mais precisamente, pretendo investigar as perspectivas de análises 

presentes nas teses e dissertações a respeito do fenômeno produzidas na 

Faculdade de Educação da USP (Universidade de São Paulo) e no Programa de 

Pós-Graduação stricto sensu em Educação da PUC-SP (Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo) entre os anos 2000 (ano do primeiro trabalho 

especificamente sobre indisciplina) e 2006 (ano de elaboração de meu projeto de 

pesquisa). No período demarcado, foram produzidas, de acordo com o banco de 

dados on-line FEUSP quatro pesquisas (três teses e uma dissertação) específicas 

sobre indisciplina escolar. Já na PUC-SP, também de acordo com o banco de dados 

on-line, foram produzidas, no mesmo período, cinco dissertações e uma tese. Cabe 

ressaltar, porém, que fiz um mapeamento nacional, através do banco de dados on 

line da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior) 

das pesquisas sobre disciplina e indisciplina escolares. No entanto, meu foco é a 

indisciplina tendo como justificativa as razões apontadas acima.   

A escolha dessas duas universidades está relacionada a critérios 

quantitativos e qualitativos. Essas duas universidades produziram, juntas, dez 

pesquisas sobre indisciplina no período demarcado. De acordo com os dados on-line 

da CAPES, entre 1997 e 2006, a PUC-SP foi a universidade que mais produziu 

pesquisas sobre disciplina e indisciplina, seguida pela USP. Do ponto de vista 

qualitativo, os programas de pós-graduação em Educação da FEUSP e da PUC-SP 
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receberam da CAPES, em 2006, respectivamente, notas 6,0 e 5,0 (numa escola que 

varia de 0 a 7). Portanto, as duas universidades assumem importância relevante no 

quadro nacional das pesquisas sobre o tema em foco – razão pela qual, pretende-se 

concentrar a pesquisa nessas duas universidades.  

As questões norteadoras da pesquisa são as seguintes:  

 

1. Quais são as perspectivas de análise presentes nas obras escolhidas? 

2. Como essas teses e dissertações caracterizam o fenômeno? 

3. Como professores, alunos e escolas são mencionados nas pesquisas? 

4. Quais são as causas e os efeitos do fenômeno apontados pelos 

pesquisadores? 

5. Quais os níveis de ensino privilegiados nas pesquisas? 

6. Quais são as fontes e os procedimentos metodológicos utilizados pelos 

pesquisadores? 

7. Que aspectos ou elementos das relações internas da escola são revelados 

nas pesquisas? 

 

A metodologia aqui adotada está atrelada a uma perspectiva sociológica 

crítica. Entendo a escola como uma construção histórica. Sendo assim, ela não 

funciona imune às transformações socioeconômicas decorrentes do desenrolar 

histórico. Sua autonomia, portanto, é sempre relativa. Também a forma através da 

qual os atores (alunos, professores, etc.) se relacionam com as questões normativas 

da instituição e com a autoridade pedagógica varia no tempo e no espaço. Hoje, por 

exemplo, os alunos já não enxergam os professores, a priori, como “o intérprete das 

grandes idéias morais do seu tempo e da sua terra” (Durkheim, 1965, p.65). Não há 

hoje, por parte de um público relativamente heterogêneo, no interior das escolas, 

adesão automática aos valores e às normas da instituição. É nesse quadro, que 

Dubet (1994) afirma que a escola já não possui uma capacidade integradora de 

valores fucrais, deixando de ser, num certo sentido, uma instituição. “Simplesmente, 

ela já não funciona como instituição” (p.174).  

Sendo assim, os embates que ocorrem no interior das unidades escolares, 

que se manifestam muitas vezes através da indisciplina, só serão entendidos, na 

sua complexidade, levando também em conta a relação dialética entre o desenrolar 

histórico e a instituição escolar.  
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Charlot (2005) admite, por exemplo, que violência e indisciplina sempre 

fizeram parte do mundo escolar. Entretanto, hoje esses fenômenos “assumem 

formas, estas sim, são novas” (p.126).  

Nesse quadro onde aparecem novos conflitos, as relações entre professores 

e alunos mudaram. Antes, o prestígio do professor, conforme Dubet (1994) provinha 

“menos do seu nível de vida do que dos valores que ele representava através de 

uma instituição a qual muitos deles deviam tudo que eram” (p.173). Aqui as 

expectativas dos professores, dos alunos e das famílias eram ajustadas. Hoje, com 

a massificação do ensino, decorrente do desenvolvimento das forças produtivas, “a 

escola deixou de ser uma ilhota de justiça formal no seio de uma sociedade 

igualitária” (p.178). A escola acaba reproduzindo as desigualdades reproduzidas 

pela sociedade. “Ela gera as suas próprias desigualdades e as suas próprias 

exclusões” (p.178).  

Nesse quadro, a escola se transformou em um espaço de vários embates. Ela 

perdeu, de acordo com Canário (2005), aquela dupla coerência que possuía até 

meados do século XX: coerência interna (certa harmonia entre o seu público e as 

propostas da instituição) e coerência externa (a sociedade como um todo depositava 

nela grandes esperanças). Nos dias atuais, segundo o sociólogo português, a escola 

vive num tempo de incertezas: mudaram, por exemplo, no contexto das grandes 

transformações sociais, as expectativas de muitos jovens em relação às suas 

possibilidades de ascensão social. Com isso, a relação da juventude com essa 

instituição mudou profundamente.  

 

Esse conjunto de mudanças efectou a juventude de forma particular, 
nomeadamente no que diz respeito à natureza de sua relação, quer 
com a escola, quer com o mundo do trabalho (p.81).    

 

Diante de um mundo competitivo, instável e violento, os jovens enfrentam 

grandes dificuldades. Uma delas refere-se, por exemplo, à questão do emprego. 

Enfim, são dificuldades objetivas que a juventude vive subjetivamente com 

sofrimento, já que a incerteza, afirma Canário (2005), “é a mais difícil de todos os 

estados psicológicos” (p.81).  

Nesse contexto, então, entendo que a indisciplina e a violência nas escolas 

não são resultados apenas de “falhas pedagógicas”. Faz-se necessário, por 

conseguinte, considerar todo o peso do existente sobre os indivíduos, especialmente 
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sobre os jovens. Como disse Adorno (1995), a “organização do mundo (...) exerce 

uma pressão tão imensa sobre as pessoas, que supera toda a educação” (p.134).  

Sendo assim, o método aqui adotado busca nas pesquisas não 

exclusivamente as determinações pedagógicas do fenômeno.  

Com base nesse quadro teórico e inspirado em leituras de autores como 

Giovanni (1998 e 2000), André (2001), elaborei um roteiro (ver Anexo 1) para 

analisar as pesquisas com os seguintes objetivos:  

 

� Identificar e descrever a forma e estrutura lógica do texto;  

� Identificar objetivos, hipóteses e questões norteadoras das pesquisas; 

� Localizar principais autores presentes aos quais o (a) autor (a) faz 

menção; 

� Identificar apoios teóricos; 

� Identificar fontes de dados; 

� Caracterizar o procedimento de coleta de dados;  

� Identificar e utilizar diferentes unidades de ou para analise da 

dissertação ou tese: palavras, frases, trechos ou “porções 

significativas” dos textos; 

� Verificar tipo ou freqüência das unidades tomadas como base para as 

análises.  

 

A partir desse roteiro construí dez quadros sínteses contendo as informações 

retiradas das obras. Cada um deles contém um conjunto de preocupações.  

Esta pesquisa está dividida em quatro capítulos. No primeiro, apresento 

algumas perspectivas teóricas sobre o fenômeno disciplina e indisciplina nas escolas 

a partir de autores, com visões relativamente diferentes sobre a questão.  

No segundo, tento dialogar com alguns autores importantes. Insiro no debate, 

ainda que de forma breve, as contribuições da Teoria Crítica da Sociedade. Recorro, 

aqui, por exemplo, às considerações de Adorno & Horkheimer (1985) a respeito da 

razão instrumental e da indústria cultural. Para Adorno & Horkheimer (1985), no 

contexto da sociedade industrial, “a violência instalou-se nos homens de uma vez 

por todas” (p.119). Essa violência intrínseca à sociedade capitalista concorrencial 

acaba, no meu modo de ver, refletindo-se no interior das escolas. Tento dialogar 

também, presumivelmente, com o maior teórico da disciplina: Michael Foucault 
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(1993 e 1999). Faço uso de suas idéias sobre o disciplinamento nas instituições. 

Cabe ressaltar-se que, apesar das divergências teóricas entre a Teoria Crítica da 

Sociedade e o pensamento foucaultiano, existe um ponto de intersecção teórico 

entre os dois pensamentos: o controle exercido pela sociedade sobre os indivíduos. 

Ambos fazem parte do discurso filosófico da modernidade (da crítica da razão 

moderna). Cabe ressaltar, porém, que a Teoria Crítica da Sociedade está dentro da 

perspectiva dialética. Já Foucault, conforme Habermas (2000), faz a crítica da razão 

moderna “na forma de uma historiografia das ciências humanas...” (p.11). Foucault 

pretende, segundo Habermas, elaborar “um desmascaramento das ciências 

humanas unicamente com os meios da análise do discurso”. (p.349). Recorro 

também às contribuições da Sociologia Crítica da Educação, inserindo no debate 

algumas teses de Canário (2005) sobre a escola no tempo das incertezas e também 

algumas idéias de Dubet (1994) a respeito do embate entre o público da escola (os 

alunos e os professores) e as propostas da instituição.  

No terceiro capítulo analiso o material empírico conforme os procedimentos 

citados anteriormente.  

No quarto e último capítulo destaco algumas recomendações dos 

pesquisadores endereçadas aos professores e às escolas no sentido de amenizar 

os problemas da indisciplina.  

Por último faço minhas considerações finais destacando pontos importantes 

das pesquisas e outros pontos não contemplados pelos recortes feitos pelos 

pesquisadores.  
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CAPÍTULO 1.  

REVISÃO DE ESTUDOS: ALGUMAS PERSPECTIVAS DE ANÁLISE 

SOBRE A INDISCIPLINA ESCOLAR 

 

 

É verdade que a indisciplina sempre fez parte do mundo escolar. Também é 

verdade que qualquer fenômeno social muda com o movimento da História. Não só 

isso: o modo através do qual cada indivíduo se relaciona com o outro, com as coisas 

e com as normas também sofre mudanças com o passar do tempo. Isso não 

significa, porém, dizer que as nossas ações e as nossas consciências são um 

produto acabado das estruturas sociais. Significa afirmar, entretanto, que entre o 

mundo objetivo e as subjetividades existe  certa relação dialética. Dizendo de outra 

forma: o Homem, ao mudar a História, por ela é ele transformado. Sendo assim, 

cada “questão posta estará conectada a uma ampla rede de relações” (Justo, 2006, 

p.23).  

Se admitirmos, então, que a indisciplina escolar, enquanto fenômeno social, 

muda com a História, necessariamente algumas indagações devem ser feitas: quais 

são as características atuais do fenômeno? De onde partem as suas determinações 

na sua forma atual? 

Quanto a essas indagações, parece não haver consenso entre os teóricos 

que versam sobre os conflitos atuais da escola. Algumas perspectivas possuem 

caráter individualizante. Nas abordagens psicológicas dos anos 1970, Estrela (2002) 

afirma que a indisciplina era associada “a condutas anti-sociais e a perturbações 

neuróticas ou de personalidade”. (p.83). Aqui, havia uma espécie de culpabilização 

do aluno. Mais tarde essa corrente vai ser contestada por outras perspectivas. Diz 

Estrela:  

 

Se tirarmos as implicações da teoria da reprodução de Bourdieu & 
Passeron (1970), a resistência dos alunos a autoridade significa a 
resistência à imposição de um arbitrário cultural ao serviço da 
função reprodutora da escola. Baudelot e Establet (1971) vão mais 
longe e vêem na indisciplina atualmente existente uma expressão da 
luta de classes, que se manifesta, por exemplo, no uso de 
linguagem grosseira e em atos de vandalismo. No mesmo sentido 
vão os trabalhos Willis (...) e os autores que nele se apóiam, como 
Apple e Everhart, que defendem a existência de uma contracultura 
dos alunos oriundos dos meios desfavorecidos como forma de 
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resistência à cultura dominante na escola, fora dos seus interesses 
e agindo contra eles. (p.86).         
 

Já as correntes pedagógicas, ao analisarem o fenômeno, põem em destaque 

o papel do professor. Os autores dessa corrente, segundo Estrela, entendem “que a 

disciplina ou a ordem necessária às aprendizagens escolares é função da 

organização criada pelo professor na aula”. (p.90).  

Enfim, fala a autora das correntes macrosociológicas e microsociológicas.  

Apresento a seguir algumas perspectivas de análise sobre o fenômeno. 

 

 

1.1. Embate entre as subjetividades atuais e a escola enquanto organização 

 

Em alguns especialistas, ou melhor, entre aqueles que fazem uma reflexão 

mais rigorosa sobre o tema, a indisciplina estaria revelando não apenas aspectos 

importantes da escola, mas também evidenciando problemas sociais relevantes.  

Justo (2006) coloca a questão nessa perspectiva mais ampla. Ao falar dos 

conflitos da escola atual ele põe em destaque questões importantes da relação entre 

a subjetividade atual e a escola como organização, dando importância fundamental 

às características da subjetividade contemporânea. Diz ele que, ao contrário do 

sujeito moderno (previsível, coerente, controlado, estável) o sujeito atual é 

fragmentado, impulsivo, incontrolável, plástico etc. Sendo assim, as relações 

pessoais desse sujeito atual são marcadas, sobretudo, pelo provisório. As relações 

afetivas duradouras estariam, então, em crise, dando lugar às relações efêmeras. A 

brevidade de alguns casamentos e o “ficar” dos adolescentes são exemplos que 

ilustram tais fatos. Por conseguinte, nesse quadro, a indisciplina e a violência nas 

escolas estariam revelando, entre outras coisas, as dificuldades dessa subjetividade 

contemporânea em conviver em ambientes confinados marcados pela diversidade e 

pela rigidez formal e normativa. Se as características da sociedade atual são o 

nomadismo, a flexibilidade, o gozo imediato e a transgressão etc. (condições 

importantes à reprodução do capitalismo atual), então a escola, enquanto 

organização, estaria na contramão dessas novas subjetividades. Se assim o for, o 

embate entre a rigidez escolar e a necessidade da transgressão é tido como certo. 

Nas palavras do autor (Justo, 2006), o   
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sujeito contemporâneo não é mais aquele fixo, identitário, mas  sim 
aquele que vive em constante transformação de idéias, 
pensamentos, crenças, valores, condutas, relações afetivas... É um 
“desassentado”, mergulhado na fluidez, na desterritorialização, no 
nomadismo e na “transformação” constante (p.31). 

 

Nesse contexto, a escola, como organização, como deixa claro Justo (2006), 

estaria em descompasso em relação às novas subjetividades.  

 

A escola propriamente dita, sendo ainda o principal estabelecimento 
educacional, está indo muito mal. Ela não consegue dar conta das 
demandas da contemporaneidade e nem possui os instrumentos 
necessários para isso. Ela acolhe subjetividade desse tempo e 
possui uma estrutura organizacional de outro tempo bem distinto 
(p.42). 

 

Portanto, esse espaço-tempo da escola, não flexível, estaria em desacordo 

frente a um público marcado pela dificuldade em renunciar aos seus desejos. 

Percebe-se aqui que os debates a respeito dos conflitos na escola vão além das 

questões internas (administrativas, curriculares, metodológicas etc.). Ao contrário de 

algumas teses (certas correntes pedagógicas, por exemplo) que colocam as 

características dos sujeitos da indisciplina (alunos) e as condições sociais entre 

parênteses, o autor destaca os embates das subjetivações atuais no território 

escolar. Se, entre a maioria das instituições modernas (hospitais, família, fábrica 

etc.), o espaço-tempo passou por certa flexibilização, a escola, segundo o autor, 

ainda é marcada pela rigidez do confinamento. Seus espaços psicossociais,  

 

constituídos a partir das salas de aulas, das turmas, das disciplinas, 
dos afazeres de ensino-aprendizagem, enfim, em toda a sua rotina, 
como afirmamos, são extremamente rígidos, fechados, 
estabilizados, identitários, excessivamente duradouros e 
racionalistas, colidindo com as tendências de grupalização da 
atualidade (p.48).  

 

Os conflitos aqui aparecem não necessariamente como resultado apenas das 

determinações pedagógicas (método, currículo etc.) e sim como um embate entre 

subjetividades individualistas e a rigidez da escola enquanto organização. Nesse 

quadro, a escola, estaria mantendo “um conjunto de pessoas forçadas a uma 

convivência próxima e tensa, portanto, fadadas a habitar um ‘ovo de serpente’ no 

qual ocorrerão inevitavelmente embates radicais” (p.41). Nesse contexto, então, 
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muitos dos comportamentos de indisciplina estariam relacionados às dificuldades de 

convivência entre pares em espaços confinados. Pode-se dizer então que o 

aumento dos conflitos entre pares vem contribuindo seriamente para o agravamento 

das tensões no interior de todos os espaços da escola, dificultando ainda mais o 

trabalho docente.  O equilíbrio frágil apontado por Waller (1961) torna-se ainda mais 

frágil. Agora os conflitos apresentam-se, muitas vezes, através de formas 

extremamente violentas, evidenciando aspectos de incivilidades, o que tem levado 

alguns autores, como La Taille (2006), a inserirem no debate sobre a indisciplina as 

questões éticas e morais.  

 

 

1.2. Indisciplina e Moral 

 

Em La Taille (2006) os conflitos atuais na escola, que se manifestam muitas 

vezes através da indisciplina, são considerados não apenas como um problema 

grave da instituição. Tais conflitos são postos como uma das questões mais graves 

do mundo contemporâneo. Ao comentar, por exemplo, os avanços da sociedade 

atual (direitos humanos, movimentos sociais etc.) a escola insere-se em seu debate 

como lugar onde se concentra certos fenômenos preocupantes: indisciplina, 

violência e incivilidade. Nota-se que o fenômeno, apesar de ser essencialmente 

escolar, adquire uma dimensão que vai além das preocupações exclusivamente 

pedagógicas. Melhor dizendo: o fenômeno ganha importância também enquanto 

fenômeno social comparado a outros tantos: violência, tráfico de drogas, 

desemprego etc. Sendo assim, as incivilidades que ocorrem dentro dos muros das 

escolas são vistas, pelo autor, como retrocessos morais da sociedade atual. Se, por 

um lado, a humanidade vive avanços importantes na atualidade, por outro lado, ela 

convive diariamente com certos retrocessos. Nas palavras do autor, se houve 

avanços morais,  

 

não devemos fechar os olhos sobre outros fenômenos importantes. 
Um deles é a violência. Outro é a incivilidade, cada vez mais 
freqüente nas escolas e nas ruas. Outro ainda é a organização e o 
poder cada vez maiores de grupo de tráfico de drogas e armas. Mais 
outro: a tolerância cada vez maior com que se aceitam falcatruas 
diversas em que parece protegê-las. Finalmente, não se pode deixar 
de mencionar um clima cada vez mais tenso das relações entre 
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etnias na Europa, notadamente entre ocidentais e muçulmanos. 
(p.p. 12, 13).  

 

Percebe-se, aqui, que as incivilidades nas escolas aparecem ao lado de 

outros problemas atuais que tanto preocupam a humanidade. A partir desses 

conflitos, sendo aqueles presentes na escola um dos mais preocupantes, o autor faz 

a seguinte indagação: “crise moral, então”? Não e sim, responde o autor. Não se 

olharmos para os avanços em determinadas esferas sociais. “Sim, se olharmos para 

as relações dos membros da sociedade civil” (p.13). Nessa perspectiva, um 

entendimento dos conflitos atuais da escola, entre eles a indisciplina, revelaria 

aspectos essenciais das relações sociais contemporâneas. Por conseguinte, se há, 

então, uma “crise moral”, esta deveria fazer parte das discussões no interior da 

escola. No entanto, ressalta o autor, “a moral, a despeito dos belos discursos sobre 

a formação dos cidadãos, parece ser um valor que ocupa lugar inferior na hierarquia 

de muitas escolas públicas e privadas” (p.14). Entretanto, se as relações sociais, no 

contexto atual, estão prejudicadas, as questões éticas e morais deveriam, 

necessariamente, fazer parte do debate entre os educadores. Não enquanto um 

conjunto de regras impostas, mas sim como princípios. Se o que mais assusta os 

educadores hoje é a questão da violência e da indisciplina, a escola deveria, 

segundo o autor, trabalhar constantemente certos valores morais.  

 

Enquanto as escolas não se dotarem de uma pedagogia explícita de 
formação moral, não poderá legitimamente se queixar de problemas 
de incivilidades, desrespeito e violência (p.15).  

 

Este é um argumento interessante: a solução do problema dependeria de 

uma proposta que teria como fim último um ideal de um sujeito ético. Nesse sentido, 

“se os princípios morais forem claros, não será necessário formular tantas regras 

que delas são decorrência lógica” (p.15). Em outras palavras, a internalização de 

princípios morais por parte do aluno, mediados pelo professor, contribuiria para a 

redução das regras impostas. A disciplina aqui resultaria não de uma imposição 

externa coercitiva, mas partiria das discussões entre os alunos e a proposta da 

instituição. De qualquer forma, exige-se do professor formação adequada para pôr 

em debate questões filosóficas importantes relacionadas à ética e ao bem. Teria a 

escola, portanto, o objetivo de levar ao aluno os bens culturais mais importantes 
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produzidos historicamente. Afirma La Taille (1996) que diante das indisciplinas e 

incivilidades dos alunos,   

 

somente resta à escola uma solução: lembrar e fazer relembrar em 
alto e bom tom, a seus alunos e à sociedade como um todo, que sua 
finalidade principal é a preocupação para o exercício da cidadania. 
E, para ser cidadão, são necessários sólidos conhecimentos, 
memória, respeito pelo espaço público, conjunto mínimo de normas 
de relações interpessoais e diálogo franco entre olhares éticos. Não 
há democracia se houver completo desprezo pela opinião pública. 
(p.23).  

 

O autor sugere, entretanto, que existe por parte da escola dificuldades para 

pôr em prática esses objetivos.  

A indisciplina e a violência em outros textos aparecem como uma espécie de 

inversão da ordem pedagógica. Tese defendida por Mattéi (2002).  

 

 

1.3. A indisciplina e os métodos procedimentais   

 

Outra perspectiva interessante a respeito dos conflitos na escola aparece no 

pensamento do filósofo francês Mattéi (2002). No seu livro “A barbárie interior...” o 

autor dedica um capítulo aos problemas da escola atual. O pensador começa a sua 

reflexão citando estatísticas sobre a violência nas escolas da França e dos Estados 

Unidos2. Segundo ele, a escola que, para a tradição européia, sobretudo para os 

iluministas, representaria um lugar superiormente civilizado, teria se transformado 
                                            
2 Mattei acrescenta os seguintes dados na sua obra citada: “o ministério americano da educação dava 
em 1997 as seguintes estatísticas referentes aos atos de violência correntes: 190 mil atos de 
delinqüência foram recenseados em 47% dos estabelecimentos escolares nacionais, ou seja, quase 
um em dois. Contavam-se 11 mil agressões a mão armada, 7 mil roubos declarados e 4 mil estupros 
constatados. Segundo o departamento de justiça, 25% dos adolescentes contaram ter gangues 
organizadas no interior das escolas e dois terços declaram conseguir drogas diretamente na sala de 
aula. Quanto aos estabelecimentos escolares das grandes metrópoles, como Nova York e Los 
Angeles, 80% estão a partir disso dotados de dispositivos detectores de metais. Se considerarmos, 
em contraposição, os números da França, apresentados pelo Relatório do senador Lorrain sobre 
violência escolar, em maio de 1998, eles não são menos edificantes: 57% dos colégios, 54% dos 
liceus profissionais e 34% dos liceus de ensino geral presenciaram atos de violência física contra 
professores e alunos; os roubos atingem 38%, 46% e 37% nos mesmos tipos de estabelecimentos; 
as depredações dos prédios e materiais 23%, 26% e 18%; quanto às violências verbais e ameaças, 
elas concernem, respectivamente, 60%, 56% e 34% dos estabelecimentos, tendo os colégios a maior 
porcentagem de violências verbais e físicas. O mesmo relatório indica que as ditas incivilidades 
habituais – barulho, algazarra ou vandalismo – não são recenseadas, ainda que contribuam para a 
deterioração da atmosfera dos estabelecimentos escolares” (p.186). Isso leva o autor a dizer “que a 
barbárie mais primitiva (...) tenha conseguido instalar-se de maneira endêmica nos estabelecimentos 
escolares...” (p.187). 
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em um espaço da “barbárie mais primitiva”. Nesse quadro, segundo o filósofo, a 

questão posta por Arendt em 1968 (“por que o pequeno John não sabe ler?”) talvez 

devesse ser trocada, hoje, por outra: “por que o pequeno Kip Kintel, quinze anos, foi 

abatido a tiros de metralhadora na lanchonete de seu colégio em Springfield, 

Oregon, no dia 21 de maio de 1998, deixando atrás de si dois mortos e vinte 

feridos?” O fato de a escola contar com um público capaz de praticar os atos mais 

primitivos deveria, talvez, na visão do autor, anteceder qualquer debate. O problema 

maior, nessa perspectiva, é que hoje as escolas teriam dificuldades para humanizar 

o seu público.  

Quais são as razões desses conflitos apontadas por Mattéi? Apesar de o 

autor afirmar que a crise da escola (a palavra crise aqui aparece sem aspas, vale 

ressaltar) é um “reflexo da crise geral que afeta as sociedades modernas...” (p.216), 

ele fundamenta as suas explicações a partir das críticas feitas às teorias 

pedagógicas modernas. Ao contrário de muitos discursos atuais sobre a indisciplina, 

que quase sempre colocam o método tradicional (muitas vezes sem explicitar 

corretamente o que é tradicional) como causa principal, o filósofo busca as razões 

da suposta crise da escola justamente nos métodos modernos de ensino. Ele critica 

a concepção defendida por muitos de “escola aberta à vida”. Suas colocações mais 

duras se dirigem, principalmente, às concepções de Dewey que concebe a 

educação, segundo Mattei (2002):   

 

como um processo vital infinito formado por procedimentos de 
ensino que só remetem a si mesmos e não a uma fonte externa. 
Assim como a ética e a política modernas, a educação da sua 
guinada procedimental e inverte a relação natural das coisas (...). A 
inversão pedagógica (...) já não situa o saber nos conteúdos 
substanciais, mas nos métodos formais que se fecham em seus 
próprios procedimentos  (p.192).  

 

Tal “guinada pedagógica”, segundo o autor, teria levado a escola a privilegiar 

os métodos em detrimento dos conteúdos. O saber já não se situa “nos conteúdos 

substanciais a ensinar ao aluno, mas nos métodos formais que se fecham em seus 

próprios procedimentos” (p.192). No Brasil, por exemplo, o novo paradigma 

educacional está fundamentado no ensino das competências e das habilidades. 

Privilegia-se o método. Conseqüência imediata desse processo é a “pedagogia por 

objetivo” que impõe aos professores e alunos um comportamento adequado. Essa 
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pedagogia, segundo Mattei, acaba reduzindo o ensino “a um mosaico de 

procedimentos parcelares que em contrapartida parcelam seus utilizadores” (p.193). 

E, ao parcelar o aluno, o método procedimental “não passa de espelhos embaçados 

ou de chamas mortas incapazes de iluminar a alma do aluno” (p.195). Ao privilegiar 

os procedimentos em detrimento dos conteúdos, “cada vez mais serão medidos 

conhecimentos virtuais de sujeitos virtuais que ocuparão em seguida empregos 

virtuais em uma sociedade virtual” (p.p. 197-198). Dessa forma admite o autor que 

dificilmente os alunos teriam contato com os bens culturais mais importantes 

produzidos pela humanidade. As obras clássicas, importantes para a formação do 

espírito humano, são colocadas de lado. Entre as conseqüências mais importantes 

desse processo estariam a indisciplina e a violência nas escolas.  

Percebe-se, aqui, que as questões mais preocupantes da escola são 

decorrentes, em parte, daquilo que o autor chama de “inversão pedagógica”. Esta 

inversão não teria como tirar a criança e o jovem da sua condição de menoridade. 

Ele defende uma concepção que leva a criança “em direção ao homem, tirando-a da 

sua condição inicial que não tem nenhuma precedência, ou melhor, e levá-la em 

direção à verdadeira idéia do homem – à ‘excelência’ de Goethe – que ninguém, 

contudo jamais atingirá” (p.204). Esse ideal de educação, na visão de Mattei, não 

poderia ser atingido colocando as questões metodológicas em primeiro plano. E, 

negligenciando esse ideal do homem, a escola hoje é obrigada a conviver com os 

instintos mais primitivos da espécie.  

É importante ressaltar que, se a indisciplina e os conflitos escolares nas teses 

citadas não aparecem atrelados exclusivamente à relação professor-aluno, outras, 

como veremos a seguir, privilegiam os aspectos pedagógicos.  

 

 

1.4. Idealizações e outros aspectos da indisciplina  

 

Uma obra brasileira importante sobre o fenômeno foi escrita por diversos 

pesquisadores brasileiros. Organizado por Aquino (1996), o livro “Indisciplina na 

Escola: Alternativas Teóricas e Práticas”, no ano de 2008, já estava na sua 11ª 

edição. Esta obra contém textos de vários pensadores da educação. Psicólogos, 

sociólogos e filósofos, de várias tendências teóricas, versam sobre a indisciplina, 
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fenômeno que, hoje mais do que nunca, preocupa os educadores que atuam 

diretamente na sala de aula.  

 Para La Taille (1996), estudioso que assina um dos artigos da coletânea, o 

fenômeno não estaria necessariamente relacionado às “falhas pedagógicas”. A sua 

tese central é que a indisciplina em sala de aula “é (entre outros fatores) decorrência 

do enfraquecimento do vínculo entre moralidade e sentimento de vergonha” (p.11). 

Ele busca explicações também nas transformações sociais e culturais ocorridas nos 

últimos tempos. Estas transformações teriam afetado profundamente a moral dos 

indivíduos, causando uma crise no campo das normas e das regras. Nesse quadro, 

então, “não é mais em nome de uma norma que se pode exigir certos 

comportamentos dos alunos...” (p.23). Sendo assim, segundo o autor, procuram as 

escolas uma saída quase impossível: contemplar as motivações mais recônditas dos 

alunos. Desta forma, caberia ao professor, então, despertar no íntimo do aluno, certo 

prazer idiossincrático pelos estudos, e não o prazer a partir de uma dedicação 

rigorosa e disciplinada. Tarefa difícil, segundo o autor, já que a dificuldade reside em 

saber o que agradaria cada aluno.    

Já para Lajonquière (1996), outro colaborador presente na mesma coletânea, 

muitos problemas indisciplinares não são resolvidos porque, entre outros fatores, os 

professores idealizariam um tipo de aluno que não existe na prática. Nestas 

condições, a escola, segundo o autor, desenvolve, a priori, uma lógica que vai 

produzir o contrário do esperado: mais indisciplina.  

 

Assim, se o dia-a-dia da escola se estrutura com vistas a fabricar 
uma criança afetivo-cognitivo ideal, bem como a partir da ilusão de 
que tal coisa é possível na medida do apego a uma lógica a priori de 
desenvolvimento necessário, não devemos nos surpreender que o 
surgimento do imprevisto (ou acontecimento) seja considerado um 
desvio em relação a uma norma. Isto é, tudo aquilo que foge do 
programa moral e/ou material é, inevitavelmente, considerado um 
incidente de indisciplina em vez de ser pensado como retorno sui 
generis de diferença que habita o campo subjetivo. (p.31)  

 

Manifestando concordância com parte desse pensamento, Aquino (1996), em 

artigo da mesma coletânea, afirma que a indisciplina “seria sintoma de injunção de 

uma escola idealizada e gerida por um determinado tipo de sujeito e sendo ocupada 

por outro” (p.45). Resultado: mais indisciplina.  
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Com base nas teorias de Foucault, Guirado (1996), nesta mesma obra, 

considera que a indisciplina é facultada por mecanismos de controle: “... Tanto 

controle assim, era de se esperar, produz, no ato mesmo de controlar e com a 

mesma sutileza e dispersão, o seu contrário. Ou seja, pelo menos, o contra controle” 

(p. 66).  

Guimarães (1996), também na mesma obra, com base em Maffesoli, analisa 

o fenômeno como “resistência”, como um “querer viver dos alunos”. Cabe observar 

aqui que, pelo menos neste artigo, Guimarães não se refere às conseqüências 

desse “querer viver”, dando atenção especial ao que denomina “falhas dos agentes 

pedagógicos”.  

Vale ainda observar a respeito da coletânea que, em algumas das teses 

apresentadas, os professores são considerados profissionais que trabalham com 

base em situações que “idealizam”, que pouco sabem sobre a complexidade desse 

fenômeno – razões pelas quais não conseguem encontrar “saídas” para situações 

de indisciplina.  

Da mesma forma, a escola também é vista como uma instituição marcada por 

falhas administrativas e pedagógicas. “... O mundo mudou, nossos alunos mudaram, 

mudou a escola?” (Aquino, 1996, p.41). Continua o autor: (...) “... é preciso, pois, 

reinventar continuamente os conteúdos, as metodologias, a relação” (p.53). Para 

Guimarães (1996), “... o professor imagina que a garantia do seu lugar se dá pela 

manutenção da ordem. (...) Entretanto, ao mesmo tempo em que a ordem é 

necessária, o professor desempenha um papel violento...” (p.79).  

Já para Carvalho (1996), filósofo da educação,    

 
(...) o trabalho do professor não é o de fixar, através de certas 
receitas, comportamentos invariáveis, mas o de criar (...) disciplinas 
e métodos de ação, pensamentos que consideramos valiosos. Ter 
um método para transmitir disciplinas não é ter um discurso sobre a 
disciplina (p.138).  

 
 

Portanto, Carvalho considera importante a criação de métodos eficazes por 

parte do docente. Em situações de indisciplina, mesmo tendo o professor um 

conhecimento bom do conteúdo de sua área específica, isto não seria suficiente 

para garantir-lhe autoridade pedagógica e domínio perante alunos transgressores. A 

solução dependeria mesmo de disciplinas e métodos criados sem imposições 

arbitrárias.  
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Ainda sobre o professor, Guimarães (1996) considera que a sala de aula é um 

lugar de complexas relações, “... mas na medida em que o professor não consegue 

perceber essa teia, ele concentra os conflitos, ou na sua pessoa, ou em alguns 

alunos, não os deslocando, portanto, para o coletivo” (p.65) e não considerando 

outros determinantes desse tipo de comportamento.  

 De qualquer forma, não negam os autores a necessidade da disciplina por 

parte da instituição escolar, condição necessária ao ensino-aprendizagem. Esta tem 

também como objetivo a socialização normativa de seu público.  

 

 

1.5. Os objetivos disciplinadores da instituição escolar. 

 

Análises históricas mostram que a escola, enquanto instituição, sempre 

possuiu e ainda possui objetivos disciplinadores e socializadores (socialização 

normativa) claros, que podem ser postos em prática recorrendo a vários 

mecanismos. A natureza desses mecanismos depende de cada época. Ela vai 

desde os castigos físicos até a flexibilização normativa dos diais atuais. Como um 

dos pilares fundamentais de sustentação da sociedade capitalista moderna, a 

escola, juntamente com outras instituições (família, igrejas, empresas, hospitais), foi 

e continua sendo instrumento político importante de coesão social e de 

apaziguamento de conflitos, apesar dessa função hoje, encontrar-se, talvez, em 

crise. O aumento das manifestações de violência e de indisciplina no interior das 

escolas pode significar, de certo modo, a incapacidade da organização de efetivar os 

objetivos disciplinadores, socializadores e educativos exigidos pela instituição. Como 

afirma Canário (2005), a escola,  

  

a partir de um conjunto de valores estáveis e intrínsecos funciona 
como uma fábrica de cidadãos, desempenhando um papel central 
na integração social, na perspectiva durkheimiana de prevenir a 
anomia e preparar a inserção na vida social do trabalho. Como 
instituição a escola desempenha, do ponto de vista histórico, um 
papel de unificação cultural, lingüística e política, afirmando como 
instrumento fundamental de construção de modernos estados-nação 
(p.63).  

  

Um exemplo atual é muito esclarecedor: quando, em momentos de 

campanhas eleitorais, políticos brasileiros de quase todos os partidos afirmam que, 
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para reduzir a violência urbana é necessário colocar os jovens na escola em tempo 

integral, eles estão, na verdade, fazendo apelo à escola enquanto instituição 

disciplinadora, socializadora e educadora com certa capacidade na prevenção dos 

conflitos urbanos praticados pelos jovens, sobretudo aqueles residentes em áreas 

periféricas das grandes metrópoles. Esse discurso, porém, vem atrelado ao discurso 

da cidadania. A escola funcionaria, aqui, como “fábrica de cidadãos” capazes de 

cumprir as normas legais e morais de convivência estabelecidas pelo Estado-Nação 

e reivindicadas pela sociedade.     

Esse apelo à cidadania com objetivos morais fortemente disciplinadores só 

pode ser feito à instituição escolar, já que nos dias atuais, conforme mostra Justo 

(2006), a escola, apesar da crise, ainda é a instituição que, perante a sociedade, tem 

crédito, ao contrário das outras instituições importantes da sociedade capitalista que, 

como a igreja e família, vêm perdendo significativamente a capacidade de formação 

moral de crianças e jovens. Escreve Justo (2006): 

 

no conjunto das instituições modernas tradicionais em franco 
declínio ou desprestigiadas, a escola continua sendo, ao contrário, 
valorizada e preservada. Ela resiste aos ventos dos novos tempos 
mais do que mesmo a família (...). A situação da criança fora da 
escola é vista como mais grave do que fora da família (p.35).  

 

Entretanto, o discurso institucional relacionado à cidadania e a socialização 

normativa já não faz recomendações à organização escolar como no passado. Há 

tempos não é mais através dos castigos físicos e de outros castigos que se obtêm a 

obediência do aluno, mesmo porque os castigos, nos moldes apresentados pelas 

escolas do passado, perderam sua capacidade de resolver conflitos entre os 

discentes. Além disso, sua utilização não é mais tolerada por educadores e pela 

sociedade em geral. Abusos contra crianças e adolescentes são punidos conforme 

legislação específica (ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Desaparecendo, então, os mecanismos punitivos atrelados a certas coações, 

surgem em seu lugar outros mecanismos disciplinadores mais sutis. Esses 

mecanismos atuais estão, muitas vezes, relacionados aos novos métodos de ensino, 

ao currículo, à maior participação do aluno nas questões organizacionais e também 

a uma maior participação da comunidade na vida da escola. De acordo com a Lei n.º 

9.394, de 20/12/1996, nas escolas     
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estão garantidas a criação de pelo menos duas instituições, a 
Associação de Pais e Mestres e o Grêmio Estudantil, cabendo à 
direção da escola criar condições para que os alunos se organizem 
no Grêmio Estudantil. A lei determina ainda participação de alunos 
no Conselho de Classe e Série. (Revista Mundo Jovem)   

 

Com base nessa lei os técnicos pedagógicos recomendam às unidades 

escolares o incentivo à formação de grêmios estudantis e, no plano metodológico, 

um ensino atrelado ao cotidiano do aluno. A Proposta Curricular de 2008 do governo 

do estado de São Paulo, por exemplo, recomenda “que a relação teórica e prática se 

dê em cada disciplina do currículo”. (p.22). Com base na lei, recomendam, também, 

uma maior participação dos pais. Duas instituições em crise (escola e família) se 

unem, em determinados momentos, na tentativa de resolver questões relacionadas 

à indisciplina. Nos casos mais graves essa união, ou a falta dela, não surte o efeito 

desejado, levando a escola a recorrer ao Conselho Tutelar3. Neste caso, fracassam 

a família e a escola, duas instituições importantes na formação da criança e do 

jovem. Muitas vezes pais chegam à escola dizendo “não sei mais o que fazer com o 

meu filho (a)”.  

Se, por um lado, a participação desses sujeitos no processo da organização 

escolar pode trazer benefícios, de outro lado, tal participação está impregnada com 

questões ideológicas. Pensadores da administração têm falado a respeito da 

ideologia da participação nas empresas e nas escolas. Um dos teóricos brasileiros 

(Tragtenberg, 2005) afirma o seguinte a respeito do entrelaçamento entre controle 

(disciplina) e participação nas empresas:  

 

procurando adaptar-se às situações novas, os executivos europeus 
utilizam conceitos criados pelos novos eventos: diálogo, 
participação. Isso, para a mão-de-obra, não passa mais de um 
recurso para arrancar maior produtividade (p.28).  

 

O diálogo e a participação, no contexto atual, então, são postos em prática 

visando muito mais uma eficiência técnica e disciplinadora e menos a valorização do 

humano no processo produtivo. Quando, por exemplo, um operário com o seu 

                                            
3 O Conselho Tutelar é um órgão que tem como objetivo maior fiscalizar o direito das crianças e dos 
adolescentes previstos no ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando ocorrem certos 
problemas relativamente graves com os alunos (ausências constantes às aulas, maus-tratos etc.) e 
os pais, mesmo informados, não conseguindo solucioná-los, as escolas encaminham, através de 
relatórios, os casos para apreciação do órgão.    
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uniforme sujo é convidado a tomar café na sala do gerente de uma grande 

multinacional, tal situação soa como estranha.  

Nesse quadro ideológico, inspirado na teoria neotayloriana, as escolas, 

conforme Lima (2003) adotam também a lógica da participação visando atingir os 

seus objetivos. Neste caso, a questão da autonomia, por exemplo, passa a ser 

recontextualizada. “É nesse quadro que se opera uma recontextualização de termos 

como, por exemplo, autonomia, descentralização, participação, agora 

tendencialmente despojados do sentido político” (p.20). Essa lógica da participação 

não inclui apenas os funcionários da escola nos moldes da empresa privada. No 

caso da escola ela vai mais longe. Aqui, instituição e organização se combinam em 

prol de uma eficiência técnica e muitas vezes despolitizada. Aqueles que tentam 

divergir das propostas ou mesmo recorrer a certos referenciais teóricos são vistos 

como perturbadores e entraves para a funcionalidade da organização escolar. Neste 

quadro, então, para Lima (2003),  

 
a participação é essencialmente uma técnica de gestão, um fator de 
coesão e de consenso. Mesmo a organização pública sem fins 
lucrativos (educação, saúde, segurança social e etc.) é vista como 
uma espécie de mercado, vocacionada para a prestação de 
“serviços” aos interessados e “utentes”, tendo em vista objetivos 
consensualmente estabelecidos alcançados através de tecnologias 
certas e estáveis e comandadas por perspectivas neo-gestionárias 
(p.p.120, 121).  

 

Essa tecnificação da administração escolar tende, então, a enxergar certos 

conflitos, entre eles a indisciplina, como resultado de uma ineficiência profissional e 

técnica. Por exemplo, a indisciplina aconteceria apenas por conta de uma 

incapacidade pedagógica do mestre e, em alguns casos, como falhas 

organizacionais. A idéia é a de que através de certa eficiência técnica e pedagógica 

os conflitos da escola poderiam ser eliminados. Não entendem a organização 

escolar como um complexo mundo marcado por diversas relações que podem a 

qualquer momento, surgir conflitos. Conflitos estes que, na atualidade, se 

manifestam de diversas formas. Esse fenômeno se torna então, na visão da 

administração, um termômetro para medir a eficiência, principalmente, do professor. 

Nesse caso, há um consenso entre alguns pesquisadores e a administração escolar, 

na medida em que não consideram os aspectos sociais, culturais ou mesmo de 



 

 

34

gênero desses conflitos. Nesse contexto, segundo Lima (2003), o conflito entre os 

atores da escola      

 
é atribuído à dificuldade de comunicação e a desentendimentos 
interpessoais, e não a posições e interesses divergentes e a 
simetrias de poder”. Nesse sentido, uma participação de tipo “sócio-
técnico” é indispensável à evacuação dos conflitos, e não à 
negociação política e a gestão de conflitos nesta base, como 
freqüentemente afirma. Participação, significa assim, integração e 
colaboração, e não representação e intervenção política, com 
vencedores e vencidos, numa luta democrática entre distintos 
projetos e interesses. Nesse sentido, talvez a participação, nesta 
acepção, devesse mesmo ser considerada como tem sido em certos 
regimes autoritários, face aos elevados ganhos que assegura (p.33).  

 

Nesse quadro, a escola, muito mais que as empresas, estende  a lógica da 

participação. Pois além de seus funcionários, inclui também os estudantes e família 

na organização escolar. Por exemplo, alguns pais participam do gerenciamento de 

recursos financeiros, de algumas decisões técnicas e atuam nos Conselhos de 

escola e na APM (Associação de Pais e Mestres).  Portanto, essa participação de 

todos visa uma maior eficiência técnica, e pode reduzir os conflitos às questões 

essencialmente de ordem profissional.  

Nesse quadro, o disciplinamento, portanto, não se dá mais através das 

severas punições (expulsão de alunos, castigos físicos etc.). Devido às questões 

legais e às questões educativas, por mais absurdo que seja um ato de indisciplina 

praticado pelo aluno e pela aluna, a escola não possui apoio legal para tomar 

medias no sentido de deixá-los afastados da sala de aula, fato este que provoca, 

algumas vezes, conflitos entre partes dos professores e a direção. Alguns docentes, 

como pude observar durante anos de magistério, não consideram justo manter o 

aluno na sua aula após atos graves de indisciplina. Atos estes que, muitas vezes, 

implicam não apenas em transgressão da norma escolar, mas transgressão de 

condutas morais socialmente aceitáveis. Daí a necessidade de recorrência a 

mecanismos disciplinadores mais sutis e da exigência de uma eficácia pedagógica. 

Melhor dizendo, cobrança feita ao professor de um método de ensino capaz de 

envolver o aluno indisciplinado nas atividades pedagógicas. Cabe ressaltar, ainda, 

que muitas unidades escolares recorrem agora aos meios tecnológicos sofisticados 

como, por exemplo, a instalação de câmeras nos corredores, pátios e até mesmo 

nas salas de aulas para coibir atos de indisciplina e violência. Escolas estaduais da 
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cidade de São Paulo ainda contam com a chamada “ronda escolar” (Polícia Militar) e 

as municipais recebem apoio da Guarda Metropolitana na intervenção dos conflitos 

mais graves.  

A história nos mostra, entretanto, que a escola sempre possui objetivos 

disciplinadores. Vejamos aqui alguns exemplos ocorridos no Brasil.  

No início, então, os povos tidos como selvagens necessitavam de uma 

formação moral superior. Caberia à educação formal impor os valores europeu-

cristãos a um povo “sem alma”. Em outro momento (século XIX) o atraso se referia 

não mais aos “selvagens” e sim a um povo que se constituía no Brasil às margens, 

ainda, do progresso europeu. Se, então, havia uma distância entre o Novo 

“Continente atrasado” e a “Europa civilizada”, esse atraso estaria relacionado ao 

processo educativo. Seria preciso, então, para uma burguesia nascente, disciplinar 

esse povo nos moldes de uma educação européia. Entretanto, tal proposta 

educacional não tinha em mente a verdadeira emancipação daqueles indivíduos. 

Villela (1999), deixa claro, por exemplo, que o Brasil, naquele período, recorreu ao 

ensino mútuo não apenas como método didático, mas, antes de tudo, como opção 

política. A proposta educacional, através do método adotado, não poderia romper a 

ordem estabelecida. Tratava-se, portanto, não de uma educação para emancipação, 

e sim de uma educação voltada para certo disciplinamento moral.  

Mais tarde, um grupo de republicanos, no início dos anos 1920, de novo 

voltam a depositar esperanças na escola como instrumento de educação das 

massas. Agora, conforme Carvalho (2003), através da escola, um grupo de 

pensadores da República queria “regenerar as populações brasileiras, núcleo da 

nacionalidade, tornando-os saudáveis, disciplinados e produtivos. Eis o que 

esperava da educação, erigida nesse imaginário de causas cívicas de ordenação 

nacional” (p.10) (grifo meu). Entre os engajados nessa proposta estava Fernando 

Magalhães, medico carioca importante. 

Nos anos 1930, novos objetivos disciplinadores são postos em discussão. 

Com o processo de industrialização e urbanização educadores propõem uma 

educação pelo trabalho, inspirada no taylorismo. Aqui, novamente, disciplinamento 

moral e disciplinamento corporal estão entrelaçados. Nas escolas profissionais, por 

exemplo, os objetivos disciplinadores ultrapassavam os limites das escolas. Como 

destaca Moraes (1990), “a tentativa de controle do comportamento e da vida do 

operário não se limitavam ao período escolar, mas acompanhavam-no em seus 
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empregos posteriores” (p.421). O disciplinamento, então, funcionava como condição 

necessária à reprodução social da época.  

Diante dos exemplos históricos levanta-se, aqui, uma hipótese: a crise de hoje 

não estaria relacionada à escola como instituição socializadora? Ao teorizar sobre a 

forma escolar (Vincent et al, 2001) levanta a seguinte questão: diante da abertura da 

escola para o exterior os modos de socialização escolar não estariam em crise? 

Dizendo de outra forma: será que as muitas interrogações sobre a escola “são o 

sinal de um enfraquecimento da formal escolar?” (p.43). Eles respondem dizendo 

que não, já que essa abertura, ao contrário, reivindica, na verdade, uma eficácia da 

forma escolar, mais precisamente das relações sociais de aprendizagem. Se há uma 

crise, tal crise estaria relacionada à escola como instituição, isso porque é “a escola 

como instituição que é contestada, seu monopólio pedagógico e o dos docentes, 

serão retalhados, ameaçados...” (p.46). Se há, então, uma crise da escola, essa 

crise precisa ser teoricamente localizada. Ela não estaria, sugere os autores, na sua 

forma. É a instituição que é contestada e ameaçada. Para Justo (2006) a crise 

estaria na rigidez da organização. De qualquer forma, parece que não podemos falar 

de uma crise no sentido amplo. A crise estaria localizada, em uma das dimensões 

da escola. Se a crise está relacionada, de certa forma, ao monopólio da escola como 

instituição e ao professor enquanto autoridade pedagógica, o estudo da indisciplina 

daria grande contribuição para o desvendamento dessa crise.  

O entendimento da indisciplina, entretanto, remete-nos à escola como 

organização.  

 

 

1.6. Disciplina, indisciplina e organização escolar  

 

Se a instituição escolar possui uma vocação disciplinadora (socialização 

normativa), é através da organização escolar que, de fato, as normas disciplinadoras 

são elaboradas e postas em prática. Tanto é assim que, quando uma determinada 

unidade escolar não consegue, devido a vários motivos, a certa eficiência 

disciplinadora, ela pode ser taxada pela comunidade, pelos alunos e pelos agentes 

escolares, atentos a essa função institucional, de “desorganizada”. A escola ganha 

uma fama negativa no bairro, e tem sua procura por novas matriculas reduzida, 

assim como é grande também o número de transferências para outras escolas. Aqui, 
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o disciplinar e o organizacional vêm antes, nas palavras dos atores citados, do 

pedagógico. É como se a eficiência pedagógica dependesse, necessariamente, de 

uma organização administrativamente eficaz.  

A efetivação das questões normativas e administrativas, no entanto, 

dependem, nos seus vários aspectos e nos seus vários espaços, da ação dos 

agentes escolares. Na sala de aula o responsável é o professor, nos corredores e 

pátios são os inspetores de alunos ou outros agentes; na secretaria são os 

atendentes. Todos esses agentes têm uma função disciplinadora importante no 

quadro da organização escolar, pois, de uma forma ou de outra, exigem dos alunos 

e da comunidade o cumprimento das regras estabelecidas. Isso não quer dizer, 

entretanto, que esses agentes agem de forma autônoma. Eles, na verdade cumprem 

determinações atreladas às suas atribuições legalmente determinadas.   

A organização escolar é constituída também por uma estrutura espaço-

temporal disciplinadora rígida. A configuração espacial da escola (a sua Arquitetura) 

é a materialização de projetos, num certo sentido, disciplinadores. Ela é construída 

tendo em vista um máximo de funcionalidade. A matematização do tempo (por 

exemplo, 45 minutos de aula, 15 minutos de intervalo, horário fixo de entrada e 

saída) e a distribuição dos corpos em espaços relativamente homogêneos (por faixa 

etária, por etapas de conhecimento) integram um espaço-tempo escolar funcional e 

repetitivo, portanto, disciplinador.  

A organização escolar, conta, então com dimensões disciplinadoras 

importantes: o seu regimento (conjunto de regras), a funcionalidade espaço-temporal 

e as suas regras administrativas (fixação de horários de atendimentos, exigência de 

documentação etc.)  

Diante desse quadro, mesmo se o aluno, através de um processo pedagógico 

eficiente, atinja a tão desejada autodisciplina, ele não se liberta de certo 

disciplinamento externo constituinte da estrutura ontológica organizacional. Ele teria 

que cumprir as exigências das normas e se adequar a um espaço-tempo 

disciplinador. Estamos, então, condenados à funcionalidade do espaço e do tempo. 

Pode-se argumentar, entretanto, que o tempo pode ser flexibilizado e o espaço 

democraticamente apropriado. Mas até que ponto a organização escolar poderia 

flexibilizar o seu tempo-espaço? Seria possível, por exemplo, o aluno decidir sobre o 

seu horário de entrada e saída? Soa, então, como uma espécie de romantismo, 

querer libertar-se de toda coação externa.     
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Mas o que se entende por organização escolar? Em Canário (2005)  

 

a organização escolar constitui-se a partir de uma estrutura nuclear, 
a classe, entendida como um grupo de alunos que recebe, de forma 
simultânea, o mesmo ensino. A homogeneidade da turma, em 
termos etários e de conhecimento, exprime um princípio mais geral 
de homogeneidade que marca a organização do espaço, do tempo, 
dos saberes e que representa o marco distintivo da escola (p.76).  

 

A classe, então, nos moldes atuais, é constituída por um espaço-tempo 

marcado por certa homogeneização. Através de uma racionalização (faixa etária e 

nível de conhecimento) a classe representa a estrutura nuclear da organização 

escolar. O autor, nesse ponto, fala de uma “tecnologia de classe”. O espaço-tempo 

aqui são elementos fundamentais dessa tecnologia. Pode-se dizer, então, como 

Foucault (1999), que as instituições modernas capitalistas são marcadas 

profundamente por um espaço-tempo disciplinador.     

Existem, entretanto, outros elementos importantes que compõem a 

organização escolar. Canário (2005) afirma que   

 

a organização escolar que conhecemos e que tem vindo sofrer um 
processo de naturalização integra um conjunto de variantes (a 
classe, a ordem espacial, a ordem temporal, a compartimentação 
disciplinar, a divisão do trabalho entre os professores) que serve 
funcionalmente a um sistema baseado na repetição de informações 
(p.77).  

 

 Deixando de lado, nos estudos sobre disciplina e indisciplina, essa 

organização escolar disciplinadora, corre-se o risco de naturalizar essa estrutura que 

é uma formação histórica, caindo numa espécie de ideologia. Naturalizando-se tal 

estrutura, a tendência é procurar os aspectos disciplinadores apenas nos agentes. 

Estes podem ser vistos como sujeitos que possuem vontade própria, independentes 

da organização, e que estão ali para fazer os alunos indefesos cumprirem as regras. 

Os agentes, então, possuindo vontade própria, seriam os únicos culpados pelo 

processo disciplinador.  

Outro aspecto da organização importante é, segundo Canário (2005), a 

hierarquização. Escreve o autor: “a organização escolar não tem de ser apreciada, 

apenas e, sobretudo, de um ponto de vista pedagógico, mas na ótica de sua 
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articulação com a vocação institucional da escola, enquanto instância de 

socialização normativa.”.. (p.78). (Grifo meu).  

A escola, então, socializa o seu público não apenas através da relação 

pedagógica. Nela, como foi pré-mencionado, existem normas socializadoras. 

Normas estas, cabe ressaltar, quase sempre impessoais. Essa socialização 

normativa, como foi vista no item anterior, faz parte da vocação institucional da 

escola.  

Se assim o for, a indisciplina pode surgir não apenas como negação da aula, 

do método de ensino, do currículo, etc. Ela pode manifestar-se com certa espécie de 

negação das questões normativas e também como embate entre as subjetividades e 

a ordem espaço-temporal (Justo, 2006). Ela pode manifestar-se também sem uma 

vinculação clara com a organização escolar e com a relação pedagógica. Laterman 

(2000), com base nas idéias da socióloga Spósito, faz o seguinte comentário no livro 

“Violência e Incivilidade na Escola”:  

 

existem características própria da juventude contemporânea, que se 
organiza em grupos reacionários ou simplesmente arruaceiros, não 
mais em torno de uma contestação do status quo com a finalidade 
de alcançar uma sociedade mais justa, mas, antes, num salve-se 
quem puder, numa demonstração de poder e violência que 
expressam, talvez, a falta de referenciais sólidos e a perda de 
perspectivas num futuro melhor. (p.32). 

 

Entre os fatores determinantes desse tipo de comportamento na juventude 

atual, a autora cita injustiça social, individualismo, consumismo, falta de 

oportunidades numa sociedade meritocrática e crise da autoridade (dos pais e do 

professor).  

 

 

 1.7. Negatividade e positividade da indisciplina    

 

A relação entre sujeito e norma sempre foi marcada por certa tensão, 

principalmente no contexto da modernidade onde a autonomia do sujeito é colocada 

como algo decisivo do processo emancipatório: de um lado o desejo de ser 

autônomo, do outro as exigências normativas. Essa tensão torna-se mais 

problemática com o advento do mundo burguês, onde, desaparecendo o conteúdo 
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divino das normas, surge um individualismo exacerbado. Aqui, o indivíduo tende a 

levar, nas suas ações, muito mais os interesses individuais e menos os interesses 

coletivos. De acordo com Bornheim (2000) “na medida exata em que o homem 

passa a organizar a sua vida socialmente, desenvolve-se também a dicotomia das 

relações entre o sujeito e a norma” (p.247). Esta é uma relação extremamente 

complexa que funciona como “dois pólos antitéticos e que compete à tessitura das 

forças sociais convencionar entre ambas alguma forma de equilíbrio” (p.247). Em 

quais momentos históricos, segundo o autor, a relação se torna mais delicada? 

Segundo o filósofo é nos momentos de crise e de transição que o equilíbrio entre 

sujeito e a norma torna-se extremamente difícil.   

Na prática, porém, a tensão entre indivíduos e regras é sentida em grande 

parte nas instituições. Nas Igrejas surgem os conflitos entre os princípios dogmáticos 

e as práticas dos fiéis em seu dia-a-dia. Nas escolas, os conflitos dão-se entre as 

orientações institucionais e organizacionais e os sujeitos (alunos e agentes 

escolares). No interior das escolas, quase sempre, não há uma adequação exata 

entre alunos e as regras e mesmo entre os agentes e as orientações normativas 

advindas da organização enquanto burocracia racional centralizada. .    

Ora: se é assim, penso que o entendimento do fenômeno indisciplina escolar, 

na sua complexidade, não ocorreria deixando de lado também as questões 

normativas. Aqueles que, no entanto, nos estudos sobre a indisciplina, focalizam a 

relação professor-aluno, dando um peso maior às ações do professor, têm um forte 

argumento a seu favor, pois o professor não é responsável apenas pela inculcação 

de um arbitrário cultural da classe ou do grupo (Bourdieu e Passeron, 1975), mas 

também pela inculcação normativa. Na sala de aula é ele que, através da sua ação 

pedagógica, consegue ou não fazer os alunos reproduzirem as regras estabelecidas 

pela instituição escolar. Pode-se dizer que quanto maior for a competência do 

professor, mais fielmente ocorre a reprodução normativa.  

O estudo das regras escolares, entretanto, nos remete à escola como 

organização. Esta é marcada por certa estrutura funcional: por uma ordem espaço-

temporal e pelo conjunto das regras. O exemplo maior dessa ordem espaço-

temporal, conforme Canário (2005) é a sala de aula. Nesse espaço-tempo específico 

os alunos são confinados de acordo com o grau de conhecimento e faixa etária. 

Encontramos aqui, apesar das diferenças individuais, certa homogeneização.    
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Em sua obra “A escola como organização educativa” Lima (2003) traz 

algumas questões teóricas importantes que nos ajudam a entender a relação entre 

sujeitos e regras. Apesar de seu estudo se referir a Portugal e não falar exatamente 

da “infidelidade normativa” de alunos, mas sim dos profissionais da organização 

escolar, as suas definições de regras escolares podem contribuir, em muito, para o 

estudo da indisciplina. O entendimento das regras, entretanto, como foi dito, não se 

dá desconsiderando a escola como organização, pois através dessa esfera 

podemos perceber, segundo Lima (2003), as estruturas latentes (formais), as 

estruturas ocultas (não-formais e informais) e as estruturas manifestas (aquelas 

efetivamente atualizadas).  

O autor fala de quatro modelos teóricos importantes de análise da escola 

como organização. O modelo político, o modelo de sistema social, o modelo racional 

e o modelo anárquico. O primeiro “realça a diversidade de interesses e ideologias, a 

inexistência de objetivos consistentes e partilhados por todos, a importância do 

poder da luta e do conflito e um tipo específico de racionalidade – a racionalidade 

política” (p.17).  

O segundo “encara os processos organizacionais mais como fenômenos 

espontâneos, acentuando o caráter adaptativo e muito menos a intencionalidade da 

ação organizacional” (p.18). O modelo racional, por sua vez, “acentua o consenso e 

a clareza dos objetivos organizacionais e pressupõe a existência de processos e de 

tecnologias claros e transparentes” (p.21). Já no modelo “anarquia organizada” “os 

objectivos são considerados pouco claros e em conflito, as tecnologias são 

consideradas ambíguas e incertas, isto é, pela imagem contrária à do modelo 

racional ou burocrático” (p.30). Em sua obra, entretanto, o autor privilegia o modelo 

racional e o modelo anárquico, destacando as vantagens e as desvantagens de 

cada um no estudo da escola como organização. O primeiro caracteriza-se por 

objetivos claros e partilhados com suas tecnologias transparentes. O segundo 

caracteriza-se por objetivos e preferências organizacionais não claros e não 

partilhados com suas tecnologias e processos organizacionais incertos e ambíguos.   

Nesse quadro, então, quais seriam os pontos importantes da obra do autor 

que nos ajudariam a entender o fenômeno indisciplina escolar, já que ele não se 

refere exatamente aos alunos quando trata-se das regras? Penso que dois pontos 

da sua obra nos ajudam a entender a indisciplina: primeiro, os atores não 
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reproduzem fielmente as normas. Segundo, a definição de regras, presentes na 

obra, traria importantes contribuições.  

Se a indisciplina se refere, sobretudo, à transgressão de regras, perguntaria o 

autor quais regras estariam os alunos transgredindo: as regras formais, as informais 

ou as não-formais? Em quais níveis de orientação organizacional estariam 

contempladas essas regras? Será que a indisciplina está contemplada nas 

orientações da escola enquanto organização burocrática racional? Dizendo de outra 

forma: existe uma preocupação normativo-oficial com o fenômeno? Ou será que a 

indisciplina está presente apenas, enquanto preocupação, nas orientações 

organizacionais internas da escola?  

Apesar de ser o fenômeno uma grande preocupação de pais e professores e, 

em várias partes do mundo, ter se transformado em um grande “obstáculo do 

trabalho pedagógico” (Aquino, 2003), parece que no Brasil o fenômeno ainda não 

recebe uma devida preocupação por parte dos governos. Sendo assim, temos a 

impressão de que uma focalização normativa-legal do fenômeno (decretos, leis, 

circulares, ordens etc.) não traria grandes resultados para o debate. A indisciplina 

ainda não está contemplada, nas regras formal-legais4, se entendermos essas 

regras como aquelas reguladas por “um carácter impositivo, estruturadas e 

codificadas, geralmente em linguagem jurídica (ou nela inspirada), e estão inscritas 

em suportes oficiais” (p.51).  

Por conseguinte, a escola como organização tenta solucionar o problema a 

partir das regras não-formais e informais. Por regras não-formais entende Lima 

(2003) aquelas  

 

reproduzidas no seio da organização, são regras estruturadas ou 
semi-estruturadas, que podem tomar a forma escrita e que tanto 
podem orientar para a formulação de procedimentos operativos das 
regras formais, como para áreas de intervenção não formalmente 
regulamentadas ou legalmente consideradas. (p.53).  

 

O regimento escolar, nos seus aspectos prescritivos, pode ser considerado 

como um conjunto de regras disciplinares que não possuem um caráter normativo-

                                            
4 Não há uma preocupação rigorosa com a indisciplina presente nas orientações burocráticas do 
governo. Cabe ressaltar, porém, que no ano de 2008 o governador José Serra sancionou o Decreto 
n.º 52.625, de 15/01/2008, proibindo durante os horários das aulas o uso de telefones celulares por 
alunos da escola do sistema estadual de ensino. De acordo com o Decreto a desobediência por parte 
dos alunos implicará na adoção de medidas previstas no regimento escolar.  



 

 

43

legal, apesar de não poder contrariar a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação e o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Para ilustrar melhor a 

questão, busquei num regimento de uma determinada escola estadual, localizada na 

cidade de São Paulo, algumas prescrições normativas:  

 
não será permitido ao aluno: uso de roupas inadequadas; sair da 
aula sem autorização do (a) professor (a); sair da aula nos intervalos 
ou troca de aulas; desacato, grosserias, agressividade, uso de 
palavrões para com os colegas e funcionários da escola; usar 
aparelhos eletrônicos durante as aulas (MP3, iPod, celular); trazer 
tudo que interfira no andamento da aula (revistas, cards, baralhos, 
dominó, raquete e bolinhas de ping-pong), etc.  

 
 
Grande parte dos alunos não reproduz fielmente estas prescrições 

estabelecidas pela organização escolar. É neste quadro, então, que surgem as 

tensões entre os professores, responsáveis pela inculcação normativa, e os alunos. 

Por conseguinte, essas tensões acabam levando o estabelecimento de acordos 

entre as partes envolvidas. Estes acordos, muitas vezes, caracterizam--se pelo 

estabelecimento de regras informais. Lima (2003) afirma que estas regras     

 
não-estruturadas, são geralmente ainda mais circunstanciais e podem 
não ser generalizadas a toda ou a largo setores da organização. Têm 
um alcance limitado, podendo ser mesmo produzidas de forma ad hoc 
para a resolução de um problema específico. A sua existência 
raramente será detectada através de documentos escritos (...). São 
regras geralmente produzidas e partilhadas por pequenos grupos... 
(p.54). 

 
 
Sendo assim, tais regras são de difícil acesso por parte dos pesquisadores. 

Elas estão num nível profundo. Devido a seu caráter informal, os atores, no nosso 

caso, professores e alunos, podem ter dificuldades em admiti-las. Eles podem, por 

exemplo, ter receio de revelar aos investigadores os acordos estabelecidos. Nesse 

contexto, aquelas perspectivas que, nos estudos sobre a indisciplina focalizam 

apenas as estruturas organizacionais manifestas, efetivamente atualizadas, não 

dariam conta da relação complexa entre a indisciplina e as regras. 

Cabe agora, após essa pequena reflexão sobre a relação entre indisciplina e 

regras escolares, fazer algumas análises a respeito dos significados das 

transgressões.  
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Em La Taille (2001), as transgressões disciplinares nas escolas podem 

apresentar características preocupantes de um lado, e, do outro lado, essas 

transgressões podem ser legítimas. Quando a indisciplina tem por função uma 

espécie de luta contra as injustiças produzidas no interior da instituição ou mesmo 

surgidas das relações entre os agentes escolares, ela carrega em si mesma certa 

positividade. Neste caso, a “indisciplina pode se justificar eticamente: ela pode 

traduzir um clamor pela justiça, uma demanda de generosidade, um apelo para a 

tolerância”. (p.90). Existem, portanto, certas “desobediências legítimas, graças às 

quais, aliás, a sociedade acaba por evoluir” (p.90). Um aluno que, por exemplo, usa 

a indisciplina como forma de resistência ao preconceito e à discriminação está 

agindo legitimamente. O autor, no entanto, adverte-nos sobre o perigo de certas 

características de transgressões que estão ocorrendo nas escolas. Muitos atos de 

indisciplina praticados pelos discentes  

 
ferem as leis morais, estas definidas como garantias de respeito a 
direitos legítimos. Transgressões desse tipo podem acontecer na 
sala de aula. Por exemplo, o insulto, a agressão física, o tratar o 
professor como se fosse um objeto, não ouvi-lo, fingindo que não 
está presente, que não existe. (p.p. 90-91).  

  

Parece ser estes últimos aspectos da indisciplina os motivos através dos 

quais alguns especialistas vêem produzindo uma rica discussão sobre o fenômeno. 

A minha preocupação, vale ressaltar, é também com essa face da indisciplina como 

desumanidade. Conforme Aquino (2003), a indisciplina vem se transformado num 

grande obstáculo da ação educativa, preocupando pais e professores em várias 

partes do mundo.   

Estrela (2002), na sua obra clássica “Relação Pedagógica, Disciplina e 

Indisciplina na Aula”, ao fazer um estudo histórico sobre as perspectivas de analise 

do fenômeno, insere as questões normativas nas duas grandes perspectivas: a 

macrossociológica e a microssociológica. Na perspectiva macrossociológica “as 

regras são vistas como parte integrante do currículo expresso e oculto da escola, 

contribuindo para a função de reprodução social, a nível de investigação 

microssosiológica, o tipo de regras e o seu reforço é associado ao ethos da 

escola...” (p.92).  

Ao estudar a indisciplina na aula, a especialista portuguesa fala de certas 

funções do fenômeno. O aluno quando quer atingir um professor por algum motivo, 
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não necessariamente por motivos pedagógicos, pode usar a indisciplina como meio. 

Ele pode também agir de forma indisciplinada para demonstrar uma recusa às 

regras, à autoridade do professor ou mesmo às propostas pedagógicas não 

necessariamente elaboradas pelos docentes. Enfim, a indisciplina, de acordo com o 

estágio de escolaridade do aluno, pode assumir varias funções. Abusando aqui dos 

resultados das pesquisas realizadas por Estrela em Portugal, elencamos essas 

funções: a propositiva, a de evitamento, a de obstrução, a de contestação e a 

impositiva. A função propositiva dá-se quando o aluno, através da indisciplina, visa 

transformar uma situação ao seu favor. Aqui as regras podem ser temporariamente 

suspensas pelo professor, passando este a aceitar os desvios. Por exemplo, o 

professor propõe uma atividade e os alunos, não querendo realizá-la, propõe outra. 

Já na função de evitamento há uma recusa por parte do aluno (por toda a aula ou 

apenas em períodos dela) em realizar uma determinada tarefa proposta pelo 

professor. A função de obstrução caracteriza-se pela ruptura parcial ou total do 

funcionamento da aula afetando toda a turma e impedindo o professor de colocar em 

prática a aula prevista. Na função de contestação, a indisciplina coloca “em xeque” a 

autoridade do professor. Neste caso, o professor pode recuar ou demonstrar a sua 

força. Na função impositiva, a indisciplina não funciona apenas como contestação. 

Através da indisciplina os alunos impõem uma contra-organização. Por exemplo, 

quando os alunos decretam o fim da aula antes do sinal. Estrela cita um caso de 

uma escola em Portugal onde os alunos, através da imposição, obrigaram os 

responsáveis a fechar a escola antes das férias oficialmente decretadas. 

A indisciplina, portanto, pode manifestar-se como uma forma de contestação 

contra injustiças possíveis ocorridas no interior da escola, mas pode também, ser ela 

mesma uma forma de injustiça, quando os seus autores têm como propósitos, 

conforme La Taille (2001), ferir as leis morais, enxergando os agentes como objetos.   

Se, entretanto, a indisciplina for entendida como um comportamento 

divergente, tal fenômeno estaria dentro de certa previsibilidade. Pelo menos assim, 

admitiria Merton (1996). Diante das pressões das estruturas sociais sobre os 

indivíduos “as transgressões dos códigos constituem uma resposta ‘normal’”. 

(p.288). Mais do que isso, certas transgressões fariam surgir “o novo” dentro das 

estruturas sociais sedimentadas. Por outro lado, quando os objetivos sociais e 

culturais são internalizados como legítimos por parte dos indivíduos, estes tendem 

ao conformismo. Aqui, as normas reguladoras, seriam aceitáveis. No entanto, 
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segundo Merton (1996), quando um peso grande é dado aos objetivos culturais em 

detrimento dos meios para atingi-los, o equilíbrio entre os sujeitos e a normatividade 

torna-se precário. Um equilíbrio efetivo só seria possível diante da satisfação dos 

indivíduos que se conformam diante das pressões sociais. Nas palavras do próprio 

autor,  

um equilíbrio efetivo entre os dois aspectos da estrutura é mantido 
enquanto resultam em satisfação aos indivíduos que se conformam 
às duas pressões culturais, satisfação advinda da consecução de 
objetivos e satisfação que advêm diretamente dos modos 
institucionalmente canalizados a serem usados nessa consecução. 
(p.291).  

 

Nesse caso, as satisfações, segundo o autor, “provêm da pura participação 

em uma ordem competitiva, assim como do eclipsar dos competidores – se a própria 

ordem deve ser sustentada”. (p.291). Mais do que isso, os sacrifícios são 

compensados por gratificações sociais. Não surgiria, então, o comportamento 

divergente, já que este seria “um sintoma de dissociação entre aspirações 

culturalmente prescritas e os canais socialmente estruturados para a realização 

destas aspirações”. (p.291). 

Poderia perguntar-se, então, se a ênfase dada pela sociedade à educação 

formal no contexto onde a ascensão social é cada vez mais difícil para um grande 

número de pessoas, não estaria contribuindo para o surgimento da indisciplina e da 

violência nas escolas, pois a falta de perspectivas poderia levar os alunos a 

pensarem que os sacrifícios postos pelos meios da instituição escolar não trariam 

recompensas materiais e nem status. Desse modo, o saber escolar, nessa época de 

incertezas, seria visto com desconfiança em relação às possibilidades futuras. 

Nesse quadro, seriam previsíveis as divergências em relação aos mecanismos de 

controle adotados pela escola.  

 

 

1.8. Notas sobre autodisciplina  

 

Um ideal iluminista persiste no debate dos educadores: a formação de 

indivíduos autônomos, conduzidos por si próprios, livres das amarras e das coações 

externas. Este é um ideal presente também nos discursos dos filósofos. Podemos 

citar, por exemplo, um fragmento muito ilustrativo do pensamento de Adorno (1995): 
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“não temos o direito de moldar pessoas a partir do seu exterior” (p.41). Mas o próprio 

Adorno nos adverte: esse ideal pode se transformar em ideologia se, no debate, não 

for levado em consideração a organização da estrutura social. Essa organização, 

segundo o teórico, “exerce uma pressão tão imensa sobre as pessoas, que supera 

toda a educação” (p.143). Portanto, “seria efetivamente idealista no sentido 

ideológico se quiséssemos combater o conceito de educação sem levar em conta o 

peso imensurável do obscurecimento da consciência pelo existente” (p.143).  

Entretanto, apesar desse peso enorme da realidade que se impõe aos 

indivíduos, deve a educação persistir na busca da formação de indivíduos 

autônomos e emancipados. O perigo, como foi dito, é cair numa espécie de 

ideologia da autonomia e da autodisciplina.   

Essa autodisciplina, em Guimarães (1982), deve brotar a partir da natureza do 

objeto de estudo. Neste debate a disciplina não aparece como algo externo que se 

impõe aos indivíduos. Ela faz parte da natureza da matéria, da lógica interna do 

objeto. Melhor dizendo, no processo de ensino-aprendizagem, por exemplo, essa 

disciplina se imporia aos alunos através das dificuldades que advêm do contato 

destes com o objeto do conhecimento. Exemplificando melhor, o escultor tem que se 

tornar um artista disciplinado, se quiser obter do mármore a obra idealizada. A 

matéria mármore e o seu objeto idealizado (a escultura) vão oferecer resistência 

durante o processo de criação. Nesse quadro, para Guimarães (1982) a disciplina 

passa a fazer sentido. Aliás, 

 

ela só tem sentido como uma necessidade imposta pelo objeto, na 
medida em que o objeto se constitui como um obstáculo (...). Não há 
uma disciplina pela disciplina, mas uma disciplina para conhecer 
melhor, uma disciplina para agir melhor, uma disciplina para fazer 
melhor. (p.35). 

 

Se assim o for, não caberia ao professor impor, arbitrariamente, uma 

disciplina a seus alunos. Se a disciplina tem sua origem no objeto, o professor 

somente a proporciona “... quando dá oportunidade para a matéria se manifestar, 

quando promove o confronto entre ela e a consciência do aluno” (p.38).  

Mas, de novo, o autor nos remete à seguinte questão: se a disciplina não 

deve funcionar como uma imposição do professor, ela, entretanto, depende das 

oportunidades proporcionadas pelos mestres aos seus alunos. Quer dizer: caberia 
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ao professor, através de seu conhecimento, proporcionar ao aluno o confronto com o 

objeto. Nas palavras do autor:  

 

(...) o professor deve planejar o seu curso a fim de que tal objetivo 
possa realizar-se, mas para isso o especialista deve ter uma idéia 
clara do que seja ensinar (e aprender), o que só uma solicitação 
filosófica pode proporcionar (Guimarães,1982, p.39). 
 
 

 Para o filósofo, então, a promoção da disciplina dependeria muito da 

competência do professor, sobretudo da competência teórica. Em outras palavras, 

dependeria da sua formação.  

De qualquer forma, a disciplina aqui aparece como necessidade do processo 

ensino-aprendizagem. Não há conhecimento sistematizado sem disciplina. Diante 

dessa necessidade da disciplina, surgem inquietações dos professores quando a 

suas práticas pedagógicas são obstruídas pelas transgressões.  

 

 

1.9. A preocupação dos professores com a indisciplina 

 

Uma característica importante da indisciplina, nos dias atuais, é sua 

universalização. Sendo assim, o fenômeno preocupa docentes de várias partes do 

mundo. Professores dos países pobres e ricos, de escolas particulares e públicas, 

são, cada vez mais, afetados negativamente pelas transgressões disciplinares 

ocorridas no interior das escolas. Não se trata, afirma Aquino (2003),  

 
de um fenômeno nitidamente marcado por variáveis de gênero e de 
etnia, credo, orientação sexual, situação econômica ou coisa que o 
valha. Isso significa que, independente das características da 
clientela, toda escola parece ter de se defrontar, de quanto em 
quando, com embates entre professores e alunos e, mais 
comumente, entre os próprios alunos. (p.9).  

 

Nesse quadro cada vez mais complexo, a indisciplina causa preocupações 

não apenas entre os educadores. Pais e alunos também estão preocupados. Afirma 

Aquino (2003) que a indisciplina constitui-se “uma das queixas reinantes quanto ao 

cotidiano escolar não apenas de professores, mas também de pais” (p.7). Trata-se, 

portanto, de um tema “emblemático da dificuldade de educar na atualidade” (p.7).  
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Percebe-se que Aquino se refere a uma “dificuldade de se educar na 

atualidade”. A disciplina, aqui, é posta num quadro histórico e não apenas num 

quadro pedagógico. A preocupação dos professores com tal fenômeno tem 

aumentado. “Trata-se de uma temática que tomou, entre nós, maior visibilidade a 

partir dos anos 1990”. (p.10). O autor, entretanto, adverte-nos que  

 

não seria o caso de imaginar que a indisciplina não habitasse o 
imaginário pedagógico antes de então, mas é a partir desse 
momento que o tema desponta entre os educadores sob o timbre de 
‘obstáculo’ ou ‘complicador’ do trabalho pedagógico. (p.10).  

 

Giovanni & Marin (2007), em estudos realizados sobre docência e formação 

docente, analisam momentos importantes da reorganização das escolas brasileiras. 

É interessante notar que, entre os problemas citados pelas autoras, as questões 

disciplinares aparecem em todos os momentos históricos importantes analisados. 

Pode-se dizer que a indisciplina, então, se apresenta como uma constante histórica 

no quadro das preocupações docentes. O que tentam mostrar os especialistas e os 

pesquisadores, entretanto, é que esse fenômeno histórico adquiriu características 

novas, trazendo com isso, o aumento das preocupações docentes.    

Sugerem os especialistas citados que a indisciplina, com suas características 

atuais, surge como uma força que modifica a organização escolar. Força essa que 

afetou drasticamente a relação pedagógica e as questões normativas, contribuindo, 

assim, para o surgimento de críticas às práticas docentes. Críticas estas, quase 

sempre, marcadas pela discussão entre “o aluno real” e o “o aluno ideal”, este último 

supostamente presente no imaginário dos professores.  

Veenman (1988), em texto sobre os problemas dos professores iniciantes, 

traz dados importantes para a nossa análise. De acordo com o autor, que realizou 

uma revisão bibliográfica internacional sobre problemas da atividade docente, o 

início dessa atividade é muito dramático e até mesmo traumático. Todo início é 

marcado por aquilo que o autor denomina como “shock de la realidad”. Com base 

nas suas pesquisas, afirma que “la iniciación em la profesión de la enseñanza es un 

período dramático para muchos profesores inexperto y, para algunos,  es un año mui 

traumático” (p.39). Esse “shock de la realidad” estaria, em parte, relacionado a certo 

idealismo do professor iniciante, idealismo esse adquirido nos cursos de formação.   
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Aqui um dado importante: o Idealismo do professor estaria relacionado aos 

cursos de formação. Veemnan parece inverter o sentido da crítica.   

 

Existe una tendência por parte de los formadores de los futuros 
profesores a describir a los alumnos tal e como les gustaría que 
fueram, mas que como son en realidad (...) La preparación del 
profesores tiende a tratar de lo que debería suceder en las escuelas, 
mas que de lo sucede realmente. (p.49).  

 

Nesse contexto, mostra o autor que, professor inexperiente e professor 

veterano, apesar de possuírem muitas preocupações que coincidem,  como é o caso 

dos problemas disciplinares, a ordem dos problemas apontados não é a mesma. Os 

problemas de disciplina causam preocupações tanto para os inexperientes quanto 

para os veteranos. Entretanto, para os iniciantes tais problemas aparecem em 

primeiro lugar. “La disciplina en la clase es el área problema percebido como más 

séria por los profesores principiantes” (p.43). No seu texto Veemnan (1988) 

apresenta um quadro contendo 24 problemas apontados pelos professores 

principiantes. Entre esses problemas a questão disciplinar vem em primeiro lugar, 

seguida, pela ordem, por outros problemas como “motivar a los alumnos”, “tratar con 

diferencias individuales”, evaluar el trabajo del alumno”, “relaciones con los padres”. 

Entre os problemas dos professores veteranos encontrados pelo autor, na sua 

revisão bibliográfica, as questões disciplinares aparecem entre as mais 

preocupantes. Entre os nove principais problemas citados estão, em ordem 

decrescente de preocupação, “demasiadas obligaciones administrativas”; 

“demasiados alumnos”; “una posición insatisfactoria”; “problemas de disciplina”.  

Portanto, as questões disciplinares são preocupações importantes tantos dos 

professores principiantes quanto dos professores veteranos. Entretanto, para o 

principiante a questão disciplinar é mais preocupante.  

Os autores citados nesse capítulo mostraram que a indisciplina é um 

fenômeno que sempre provocou preocupações entre os professores. No entanto, 

como afirmou o estudioso Aquino (2003) as preocupações dos professores 

aumentaram nos últimos anos, devido, entre outros fatores, ao processo de 

massificação do ensino.     
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CAPÍTULO 2.  

QUADRO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

 

Não elegi para a discussão do fenômeno em questão, o pensamento de um 

autor exclusivo. Tento dialogar com autores da sociologia crítica da educação, 

especialmente Dubet (1994), Dubet & Martucelli (1988) e Canário (2005). Por 

considerar Foucault (1993 e 1999) um grande teórico da disciplina, que estuda a 

materialização da razão instrumental nas instituições, faço uso de alguns pontos de 

sua teoria do poder. Em Adorno (1995) e Adorno e Horkheimer (1985) busco 

contribuições para o entendimento a respeito das funções das instituições, 

especialmente família e escola. Não estou defendendo com estas idéias o ecletismo. 

O esforço é no sentido de dialogar com esses autores que buscam entender as 

instituições (prisões, família, escola, asilos, bem como as relações de poder, 

dominação e questões normativas que as envolvem) inserindo-as em um contexto 

histórico.  

 

 

2.1. A dialética disciplina-indisciplina                       

 

Apesar das várias perspectivas de análise apontadas, existe nas obras de 

alguns pesquisadores (Vasconcellos, 2004 etc.) um ponto de confluência: a 

indisciplina aparece, acima de tudo, como resultado do processo disciplinador. Tanto 

é assim que, muitas vezes, as palavras disciplina e indisciplina formam um só termo: 

(in)disciplina. Alguns pesquisadores parecem enxergar aqui certa dialética: se há 

indisciplina é porque, necessariamente, os sujeitos indisciplinados estão submetidos 

à disciplina. Por outro lado, as manifestações de indisciplina implicariam em mais 

disciplina. Evidentemente, a indisciplina só se manifesta em contextos 

disciplinadores. Porém, o fato de uma instituição qualquer possuir um conjunto de 

normas e regras não implica, necessariamente, transgressões a essas regras. Estas 

teses, portanto, parecem não levar em consideração o fato de que regras 

disciplinares podem ser moralmente muito bem internalizadas pelos sujeitos 

submetidos a elas, desde que tais regras, bem como as propostas das instituições , 
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sejam vistas como legítimas. Podem também ser obedecidas diante do medo, das 

punições, dos castigos ou dos prejuízos, o que não se defende aqui.   

Cabe ressaltar que esta perspectiva, assim como a perspectiva pedagógica, 

busca explicações para o fenômeno no interior das instituições, analisando, entre 

outros aspectos, as relações desiguais de poder, o conjunto das regras, a 

racionalidade técnica e as falhas pedagógicas. Aqui, cada um dos fenômenos 

(disciplina e indisciplina) não poderia ser analisado separadamente, pois haveria 

certa impossibilidade de não enxergar a relação dialética entre os dois fenômenos. 

O perigo aqui é ontologizar a indisciplina: enxergá-la apenas como resultado de 

imposição de normas e regras, desconsiderando as determinações históricas, 

culturais e morais.  

Um grande teórico da disciplina, e não da indisciplina, cabe ressaltar, foi 

Michael Foucault. Ao estudar as instituições na história (prisões, asilos, escolas, etc.) 

o filósofo francês mostra a astúcia da razão moderna que se materializa nessas 

organizações. Como disse Habermas (2000), Foucault enxergaria em cada uma 

destas instituições “... os monumentos da vitória da razão regulamentadora. (Uma 

razão que) submete não apenas a loucura, mas também as necessidades naturais 

do organismo individual e o corpo social de uma população inteira” (p.43). Quer 

dizer: a razão instrumental não apenas excluiu, em determinado momento histórico, 

o seu elemento heterogêneo (os loucos, os delinqüentes, etc.), mas também 

enquadrou, de certa forma, todos os momentos da vida. Portanto, ao estudar a 

racionalidade técnica (mecânica disciplinar) das instituições, pretendia Foucault 

desvendar o funcionamento das sociedades ao longo da história através da crítica 

da razão.    

Em Foucault, no entanto, a racionalidade técnica (funcionalização espaço-

temporal das instituições) e normativa não aparece desvinculada do poder e do 

saber. Esse entrelaçamento entre poder, saber e técnica disciplinar contribuiu para 

que o poder não fosse, ao longo da história, necessariamente contestado. Nas 

palavras do próprio autor:  

 
(...) se o poder fosse somente repressivo, se não fosse outra coisa a 
não ser dizer não, você acredita que seria obedecido?. O que faz 
com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente 
que ele não pesa só como força que diz não, mas que de fato ele 
permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz 
discurso. Deve se considerar como uma rede produtiva que 
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atravessa todo o corpo social muito mais que uma instância negativa 
que tem por função reprimir (Foucault,1993, p.8). 

 

Em Foucault existe, então, um “poder disciplinar” que não é necessariamente 

repressivo. Cabe ressaltar que em Vigiar e Punir Foucault (1999) analisa instituições 

na História que possuíram um “aparelho disciplinar exaustivo”, através do qual 

quase todos os aspectos do indivíduo eram controlados. O processo disciplinador 

teria atingido todas as esferas sociais, o que levou o autor fazer comparações, por 

exemplo, entre escola e prisão: “... A prisão, muito mais que a escola, a oficina ou o 

exército, que implicam sempre numa certa especialização, é ‘onidisciplinar’” (p.198). 

Nesta obra, entretanto, não aparece o termo indisciplina, mesmo no capítulo 

intitulado “Disciplina”. As reflexões do autor giram em torno da delinqüência e da 

ilegalidade, que tem outro significado.  

Nas pesquisas sobre indisciplina Foucault é um autor muito citado. Buscam-

se no pensamento do autor as teses sobre a racionalização do espaço-tempo das 

instituições e as questões relacionadas ao poder. O pensamento do filósofo francês, 

entretanto, é muito complexo. Quase sempre deixa-se de lado as fundamentações 

do autor sobre a relação entre os saberes das ciências humanas (Pedagogia, 

Antropologia etc.) e o processo disciplinador. A respeito dessa questão, Habermas 

(2000): 

 
não é casual que essas Ciências Humanas, sobretudo a    
Psicologia Clínica, a Pedagogia, a Sociologia, a Politologia e a 
Antropologia Cultural possam se inserir sem dificuldades na 
tecnologia do poder, que encontra na instituição fechada sua 
expressão arquitetônica. (p.344). (Grifo meu).   

 

Para Guirado (1996) – analista da obra de Foucault – é possível, apenas de 

certa forma, falar de “indisciplina” tendo como referência a teoria foucaultiana: “... 

Então, é permitida a disciplina (em Foucault)? Se entendo permitir como facultar, por 

tudo que depreende do conceito, as redes de relações disciplinares faculta a 

indisciplina” (p.68). Na sala de aula (espaço disciplinador), por exemplo, não existiria 

aquele poder absoluto do professor, já que todos estão vigiando a todos. Diante dos 

controles surgem os contra-controles. Além dessas relações de poder, encontra-se 

em Foucault descrições importantes a respeito do espaço-tempo disciplinador que 

permite a vigilância constante. Como exemplo dessa arquitetura funcional temos a 

organização escolar.  
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Analisando a escola elementar no século XIX, Bastos e Faria Filho (1999), ao 

referirem-se ao método monitorial-mútuo, ilustram bem o rigor disciplinar das escolas 

daquela época. Eles falam de uma comunicação mecânica e inteiramente 

hierarquizada, descrevem um quadro que deixa poucas brechas, ou mesmo 

nenhuma, para manifestação da indisciplina:  

 
as ordens são transmitidas de quatro maneiras: pela voz, pela 
sineta, pelo apito e pelos sinais. A voz intervém pouco. As ordens 
transmitidas desta maneira se dirigem geralmente aos monitores, às 
vezes especialmente a uma classe. A sineta chama à atenção. Ela 
precede uma informação ou um movimento a executar. O apito tem 
duplo uso: permite intervenções na ordem geral da escola, impor o 
silêncio, por exemplo, e comanda o início ou o fim de certos 
exercícios durante a lição, dizer em coro, soletrar, cessar leitura. 
Somente o professor é habilitado para fazer uso do apito. Quanto 
aos sinais manuais, eles são muito utilizados. São destinados a 
evocar o ato ou movimento que deve ser acompanhado; eles atraem 
o olhar e devem levar serenidade para a coletividade. (p.21) 

 
 

E Hamilton (2001), ao analisar os primórdios da escolarização moderna, fez 

observações importantes a respeito do entrelaçamento entre disciplina e didática no 

século XVI. Segundo ele, naquele período, disciplina e didática “... tinham uma 

preocupação conjunta no estabelecimento da ordem e na promoção do método” 

(p.56). Pode-se dizer, então, que desde os primórdios da escola moderna até os 

dias atuais a disciplina assumiu papel relevante nas discussões a respeito da 

educação escolar. Entretanto, nos textos citados, não encontrei descrições, ou 

mesmo referências, aos atos de indisciplina. Tem-se a impressão de que existiu forte 

preocupação com a disciplina apartada da indisciplina. Ou seja: discutia-se a 

disciplina sem fazer um diálogo com a sua negação, a indisciplina. Nos dias atuais 

parece ocorrer o contrário em algumas pesquisas: levanto a hipótese de que há 

maior preocupação, por parte dos pesquisadores, com os efeitos negativos da 

indisciplina e não da disciplina.  

 

 

2.2. Indisciplina e Teoria Crítica: algumas questões 

 

Se em Foucault existe preocupação com a razão instrumental que se 

materializa no poder disciplinar, na Teoria Crítica, principalmente através de Adorno, 
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encontra-se, além dessa preocupação com o controle (sociedade administrada), 

uma grande atenção dada à subjetividade, que se forma no interior desse processo 

racional que tudo quer controlar. Esse controle, no entanto, para a Teoria Crítica, 

não é absoluto. Apoiados no marxismo os frankfurtianos acreditam no poder da 

dialética, ao contrário de Foucault (1993), que afirma que a dialética não daria conta 

da realidade aleatória e aberta. Nesse sentido, a História “deve poder ser analisada 

em seus menores detalhes, mas segundo a inteligibilidade das lutas, das 

estratégias, das táticas”. (p.5).  

Se Foucault busca, por exemplo, as marcas da dominação da razão 

instrumental nas instituições históricas, Adorno busca essas marcas também na 

produção estética e na relação do sujeito com a obra de arte e com os seus 

semelhantes, sempre numa perspectiva dialética (mesmo que seja uma dialética 

negativa). Adorno deixa claro em seus escritos que o processo de racionalização 

instrumental do mundo e das instituições produziu no homem uma espécie de 

agressividade em escala universal. Ao estudar a esfera estética, Adorno & 

Horkheimer (1985), por exemplo, falam da regressão da audição, da atrofia dos 

sentidos. Os indivíduos, no contexto da indústria cultural, não possuiriam, sequer, 

capacidade para ouvir com seus próprios ouvidos uma obra musical. Em suas 

palavras: 

 
a regressão das massas, de que hoje se fala nada mais é senão a 
incapacidade de poder ouvir o imediato com os próprios ouvidos, de 
poder tocar o intocado com as próprias mãos: a nova forma de 
ofuscamento que vem substituir as formas míticas superadas. 
(p.47).   

 

Diante do processo de racionalização e do ofuscamento das consciências, as 

massas identificariam-se, sem resistência, aos produtos da indústria cultural, à 

realidade objetiva. Conseqüentemente, ocorreria uma “dessensibilização da alma”, 

contribuindo para a manifestação de impulsos agressivos. Com a destruição da 

tradição pelas forças produtivas, o mundo, agora desencantado, produz indivíduos 

marcados pela indiferença e dominados pela razão calculista.                         

Assim, poder-se-ia dizer que a Teoria Crítica enxergaria na escola, além de 

um espaço social com possibilidades para a emancipação, também um momento do 

processo de racionalização do mundo. A agressividade nas escolas poderia ser 

então, uma manifestação de instintos agressivos diante de uma razão instrumental e 
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calculista. Seria também a manifestação de uma socialização que se dá no interior 

de uma totalidade social marcada pelo fetichismo da mercadoria. Adorno (1995) 

expressa a seguinte inquietação: “... na questão ‘o que é possível à educação?’ 

sempre nos defrontamos com o problema – até que ponto uma vontade consciente 

introduz fatos na educação que, por sua vez, provocam indiretamente a barbárie?” 

(p. 57). Por barbárie, entende Adorno, o fato de  

 

estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as 
pessoas se encontram atrasadas de um modo peculiarmente 
disforme em relação à sua própria civilização – e não apenas por 
não terem em sua arrasadora maioria experimentado a formação 
nos termos correspondentes ao conceito de civilização, mas 
também por se encontrarem tomadas por uma agressividade 
primitiva, um ódio primitivo ou na terminologia culta um impulso de 
destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que 
toda essa civilização venha a explodir, aliás uma tendência 
imanente que a caracteriza. (p.155).  

 
É nesse contexto que a escola assume papel insubstituível. Se alguma 

instituição pode reverter esse quadro, esta seria a escola. Escreve o autor:  

 

com a educação contra a barbárie no fundo não pretendo nada além 
de que o último adolescente do campo se envergonhe quando, por 
exemplo, agride um colega com rudeza ou se comporta de um modo 
brutal com uma moça; quero que por meio do sistema educacional as 
pessoas comecem a ser inteiramente tomadas pela aversão à 
violência física. (p.165).  

 

A Teoria Crítica, portanto, vai levar às últimas conseqüências o processo de 

racionalização do mundo e das instituições, desenvolvendo, entre outros conceitos 

importantes, os conceitos de “razão instrumental”, “sociedade administrada” e 

“indústria cultural”. Aqui a razão converte-se em “razão para a dominação”. Ou seja, 

a razão agora está a serviço do capital e não de toda a humanidade. Nesse quadro, 

entraria em crise o ideal humanista de emancipação e de autonomia dos sujeitos. 

Aquela antiga formação, baseada principalmente nos princípios de autoridade, entra 

em crise. Agora, socializados nos termos da indústria cultural, os indivíduos perdem 

suas referências do passado e, com base em Adorno (1992), diríamos que o único 

sentido que encontram é, justamente, a “falta de sentido”.  

No contexto atual, a maioria dos indivíduos não consegue preencher o seu 

tempo com algo verdadeiramente digno. Quase toda a produção humana está 
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inserida na lógica do capital. No capitalismo tardio, a força da mercadoria em escala 

global vai destruir fronteiras e modos de viver, prejudicando redes de solidariedade e 

as formas tradicionais de enxergar o mundo. Surgem o individualismo, a 

incapacidade de se identificar com a “dor do outro”, a banalização da vida e da 

morte. Agora:                                  

 
(...) não se deve esperar que os homens aspirem a novas 
experiências. Não, ele aspira a libertar-se de toda a experiência, 
aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e tão 
claramente sua pobreza externa e interna, que algo decente possa 
resultar disso (Benjamin, 1994, p.118).  

 
 

Vive-se diante de um mundo desencantado, frio e dominado pela razão 

calculista do dinheiro, da mercadoria. Com o desenvolvimento das forças produtivas 

todas as experiências da tradição foram destruídas. Para Benjamim (1994) a 

geração adulta do mundo atual já não consegue transmitir a suas experiências 

passadas às gerações futuras.  

 

Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias como 
elas devem ser contadas? Que moribundos dizem hoje palavras tão 
duráveis que possam ser transmitidas como um anel, de geração 
em geração? Quem é ajudado hoje, por um provérbio oportuno? 
Quem tentará, sequer, lidar com a juventude invocando sua 
experiência? (...). Sim, é preferível confessar que essa pobreza de 
experiência não é mais privada, mas de toda a humanidade. Surge 
assim uma nova barbárie. (p.p.114-115). (grifo meu).  

 

Este processo de racionalização se torna mais complexo com o máximo 

desenvolvimento das forças produtivas em escala global. As tecnologias modernas, 

por exemplo, vão causando sérios impactos no mundo da produção, dos negócios e 

da administração em geral, afetando também a administração escolar. A eficiência 

técnica vai exigir, cada vez mais, uma maior qualificação profissional. Milhões de 

pessoas são descartadas pelo mercado de trabalho formal. Nesse quadro de 

incertezas, muitos indivíduos, principalmente os jovens do “Terceiro Mundo”, perdem 

a confiança no futuro, vivem apenas de acordo com as possibilidades do presente, 

um eterno presente: 

 
(...) o traço característico dessa época é que nenhum ser humano, 
sem exceção, é capaz de determinar a sua vida, num sentido até 
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certo ponto transparente, tal como se dava antigamente na 
avaliação das relações de mercado (Adorno, 1993, p.17).  

  
 

Para Adorno (1995), mesmo assim, teria a educação, nesse quadro, um 

grande papel. Ele defende a idéia kantiana da “educação para a emancipação”. Uma 

educação voltada para a formação de uma “consciência verdadeira”. Kant (1989), 

em artigo intitulado “Resposta à pergunta ‘o que é esclarecimento’”, dizia o seguinte: 

“... esclarecimento é a saída do homem da menoridade, da qual ele próprio é 

culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a 

direção de outro indivíduo” (p.100). Entretanto, uma educação fundada apenas no 

esclarecimento da consciência corre o risco de não fazer a crítica necessária à 

violência que a formação social exerce sobre os indivíduos. E muitos filósofos já 

diziam que não basta conhecer o bem para agir com prudência. É possível conhecer 

o bem e praticar o mal. Para Aristóteles (1987), por exemplo, a prática do bem 

dependeria, entre outros fatores, da repetição. Se no passado não fui virtuoso, 

dificilmente o serei no futuro. Adorno, então, nas palavras Maar (1995)5:  

 
(...) adverte contra os efeitos negativos de um processo educacional 
pautado meramente numa estratégia de ‘esclarecimento’ da 
consciência, sem levar na devida conta a forma social em que a 
educação se concretiza como apropriação de conhecimentos 
técnicos (p.11).  

 

Portanto, o esclarecimento não é suficiente para a formação de sujeitos 

virtuosos, defensores da dignidade humana. Mas, sem dúvida, deve fazer parte do 

processo educacional. A educação, então, além de ter o esclarecimento como um 

dos objetivos, deve, acima de tudo, fazer uma crítica permanente à formação social. 

Auschwitz não pode se repetir: “... O centro de toda educação política deveria ser 

que Auschwitz não se repita” (Adorno, 1995, p.137).  

Os sociólogos da educação, que têm a sua atenção mais voltada para o 

interior das escolas, também falam das funções da escola nesse contexto atual 

marcado pelo processo de destruição da tradição. No próximo item coloca-se a 

questão da indisciplina a partir da Sociologia Crítica da Educação, mais 

                                            
5 Esse fragmento foi retirado da introdução do livro de Adorno “Educação e Emancipação”. Nesta 
introdução Wolfgang Leo Maar apresenta teses importantes do pensamento de adorniano. Ele se 
refere, por exemplo, à tese do condicionamento social presente na obra “Mínima Moralia” escrita por 
Adorno entre 1944 e 1947. A questão do esclarecimento é discutida por Adorno e Horkheimer (1985) 
no livro intitulado “Dialética do Esclarecimento”.  
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precisamente, a partir do pensamento dos sociólogos Canário (2005), Dubet (1994) 

e Dubet & Martucelli (1998).  

 

 

2.3.  A indisciplina na perspectiva da Sociologia da Educação        

 

Se for verdade que entre escola e sociedade existe certa relação dialética, 

admite-se que quaisquer mudanças sociais significativas afetam, evidentemente, a 

escola (as suas relações internas e sua relação com o todo social). Admitindo essa 

tese, Rui Canário (2005), em seus estudos, desenvolve argumentos importantes que 

podem nos ajudar a compreender o fenômeno em questão. O sociólogo português 

situa a escola moderna em três momentos históricos importantes.  

O primeiro deles começa com o nascimento do Estado Moderno e se estende 

até os primeiros anos do século XX. Foi um período marcado por certa harmonia 

entre a escola e o mundo externo. Mais do que isso, a escola também, naquela 

época, se caracterizava, segundo o autor, por uma determinada coerência interna. 

Temos aqui, então, uma dupla coerência, fato que dava à escola uma forte 

legitimidade. Nesse contexto, como era encarada a disciplina escolar? Ela era vista 

“... menos como um conjunto de regras impostas pela força e mais como um 

processo de adesão e interiorização, em que cada um, na sua acção relacional, as 

descobre e assimila de forma indutiva” (p.65).  

De acordo com esse pensamento, percebe-se que naquele contexto 

caracterizado pela “internalização moral das normas” poucas possibilidades existiam 

para a indisciplina e para a violência. Os valores da escola eram vistos como 

legítimos. Sendo assim, o autor se refere à escola “num tempo de certezas”, onde 

ela funcionava como uma “fábrica de cidadãos”.  

O segundo momento importante compreende o período de 1945 a 1975. Fase 

que ficou conhecida, pelo menos na Europa, como “os trinta gloriosos”, marcada 

pela atuação do Estado de bem-estar-social. Anos caracterizados por uma 

esperança depositada no sistema de ensino. A escola era vista, pelos indivíduos, 

como fator de ascensão social. E também, por parte das nações, como condição de 

expansão econômica: 
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(...) estabelecendo-se uma associação entre o progresso econômico 
e a elevação geral dos níveis de qualificação escolar das 
populações, as despesas com a educação passam a ser encaradas 
na ótica da teoria do capital humano, como investimento e esse 
investimento como uma condição de desenvolvimento, 
necessariamente impulsionada pelo Estado. (Canário, 2005, p.80).  

 
 
O autor se refere aqui, a uma escola que vive “num tempo de promessas”. 

Tanto o cidadão, quanto o Estado-Nação depositavam fortes esperanças na escola, 

fato que contribuiu para a expansão do sistema de ensino dos países centrais, para 

a educação das massas.  

Com o forte desenvolvimento das forças produtivas, a partir de meados do 

século XX, o mundo conhece um período marcado pela revolução técnico-científico6. 

Graças a essas possibilidades da ciência e da tecnologia, entre outros fatores, o 

capital expande o seu domínio de reprodução causando sérios impactos em todas 

as esferas sociais. A modernização do processo produtivo descarta milhões de 

trabalhadores do mercado de trabalho formal em todo o mundo. Nesse contexto, a 

escolarização das massas já não traria aqueles benefícios econômicos citados nos 

períodos anteriores. Fala Canário (2005), então, da escola “num tempo de 

incertezas”. Essas mudanças do mundo objetivo afetam profundamente a 

subjetividade dos indivíduos, causando impactos mais sérios, talvez, nas 

expectativas dos jovens: 

 

esse conjunto de mudanças profundas afectou a juventude de forma 
particular, nomeadamente no que diz respeito à natureza de sua 
relação, quer com a escola, quer com o mundo do trabalho: passou 
de uma relação marcada pela previsibilidade para uma relação em 
que predomina a incerteza. Essa situação, se, por um lado, é 
objetiva, é, por outro, vivida subjectivamente com sofrimento, uma 
vez que a incerteza é o mais difícil de todos os estados psicológicos 
(Canário, 2005, p.81).  

 

                                            
6 A partir de meados do século XX o mundo conheceu um grande desenvolvimento nas áreas 
científicas e tecnológicas. Entre os produtos desse desenvolvimento podemos citar a informática, as 
telecomunicações, a robótica, os meios de transporte modernos etc. Tudo isso levou alguns autores a 
falarem que vivemos um período marcado por uma revolução técnico-científica. O geógrafo Milton 
Santos (1994) em seu livro “Técnica, Espaço e Tempo...” usa a expressão “meio técnico científico 
informacional” para caracterizar as mudanças ocorridas no território: “(...) isso traz, em conseqüência, 
mudanças importantes, de um lado na composição técnica do território e, do outro lado, na 
composição orgânica do território, graças à cibernética, às biotecnologias, às novas químicas, à 
informática e à eletrônica” (p.140). 
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Nesse contexto, a relação da juventude com a escola passaria a ser outra. É 

uma relação marcada por certa desconfiança em relação às suas possibilidades. 

Portanto, se não se quer cair em uma espécie de subjetivismo (o problema está no 

aluno) ou em uma espécie de explicação tecnicista (a indisciplina é resultado apenas 

do controle) deve-se considerar as mudanças sociais ocorridas nos últimos anos. 

Mudanças estas que, como foi dito anteriormente, afetaram profundamente a 

subjetividade dos indivíduos, talvez mais drasticamente a dos jovens. O aluno não 

enxerga mais o professor, a priori, como uma autoridade legítima, como uma 

autoridade moral. Talvez ele não seja mais portador de uma missão, como afirmou 

Durkheim (1965). Em seus escritos o sociólogo afirma que os educadores devem ser 

o “dever personificado” frente às crianças: “... Isto significa que autoridade moral é a 

qualidade essencial do educador. Porque, pela autoridade, que nele se encarna, é 

que o dever é o dever” (p.54). Essa autoridade deve implicar confiança. Neste caso 

seria o professor o representante de uma moral correta e norteadora. Uma 

encarnação do racional.  

Nesse contexto, Dubet (1994) mostra que a sociologia tradicional já não dá 

conta das explicações a respeito da relação professor-aluno. Uma das suas teses 

refere-se ao fato de que a ação dos atores não se reduz mais aos papéis que tais 

atores desempenham – isto porque eles não são totalmente socializados por 

qualquer que seja a instituição. Nas palavras do autor: “... A dominação mais 

absoluta não consegue reduzir a experiência aos papéis impostos” (p.99). A 

subjetividade agora deve ser entendida “... como uma actividade social gerada pela 

perda de adesão à ordem do mundo, ao logos” (p.101). De acordo com esse 

pensamento é possível afirmar, então, que não ocorre mais a adesão total por parte 

dos indivíduos em relação às diversas instituições como escola, família, igreja etc. 

Se assim o for, a questão que surge é: a escola hoje pode ser considerada uma 

instituição? Ela consegue “instituir” valores? Segundo Dubet (1994), até os últimos 

vinte anos atrás, a escola  

 
(...) pôde ser vista como uma instituição em que articulava as suas 
diferentes funções sem grandes tensões. (Atualmente) a instituição 
surge, não já como um ‘bloco’ de funções integradas, mas como 
uma construção relativamente instável, como um arranjo (p.171).  

 

Em outro contexto, Dubet & Martucelli (1998) referem-se, por exemplo, a uma 

“cultura adolescente” paralela e oposta à cultura escolar. No contexto das exigências 
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escolares surgem tensões nos adolescentes provocando, assim, contradições entre 

os atores e os objetivos da instituição. Afirmam os autores que, nesse quadro, pelo 

menos na França, “... os colégios são obrigados a suportar os julgamentos e as 

críticas contraditórias, a oscilar, sem embargo, entre posições diferentes, dando a 

impressão de não mais saber o que querem”. (p.9). Existe, então, um corte entre a 

socialização escolar e a subjetivação dos alunos, fato que provoca, constantemente, 

sérios conflitos entre professores e alunos. Conflitos que, na maioria das vezes, se 

transformam em indisciplina, violência e incivilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63

CAPÍTULO 3. 

A PESQUISA REALIZADA 

 

 

Os dados a seguir foram obtidos através do site da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior). A busca foi realizada, num 

primeiro momento, usando como palavras chaves: “indisciplina nas escolas”. Num 

segundo momento, foram inseridos os termos “disciplina e indisciplina nas escolas”.  

 

 

3.1. Apresentação da produção nacional                      

 

Se a preocupação com a disciplina e a indisciplina escolares é antiga, as 

pesquisas acadêmicas realizadas aqui no Brasil a respeito dos dois fenômenos são 

relativamente recentes, pelo menos de acordo com os dados da CAPES. Essa 

instituição mantém seu banco de dados on-line atualizado sobre teses e 

dissertações desde 1987. Como, não existem pesquisas produzidas nos anos de 

1987, tomei como referência para o mapeamento da produção nacional o período 

que vai de 1989 (ano das primeiras pesquisas sobre o fenômeno) a 2006 (data da 

finalização do projeto de pesquisa). Nesse espaço de tempo encontrei 81 pesquisas, 

sendo 10 teses de doutorado e 71 dissertações de mestrado, conforme mostram os 

Quadros 1 e 2.  
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QUADRO 1:  

Dissertações de mestrado sobre a disciplina e a indisciplina escolares produzidas no 

Brasil entre 1989 e 2006 

 

 
ANO 
 

 
OBRA  

 
AUTOR 

 
INSTITUIÇÃO 

1989 
 

Disciplina: a espontaneidade na escola.  Neide de Aquino Noffs  Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo  

 
1989 
 

 
Sistema Disciplinar na Escola: autonomia 
ou submissão  

 
Nadie Ivanoff   

 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 

 
1990 
 

 
Fotografia do Cotidiano Escolar: o preço da 
disciplina é a eterna vigilância.  

 
Leani Inês Ruschel  

 
UNICAMP  

 
1992  
 

 
A Disciplina: estudos dos problemas 
brasileiros vista a luz da educação 
brasileira.  

 
Fernando Albuquerque 
Ferreira da Silva  

 
Universidade Metodista de 
Piracicaba   

1993  
 

Adolescentes com problemas de disciplina 
na escola: experiências estressoras e 
indicadores de apoio social.  

Maria Vilma Ferreira 
Aquino 

Universidade de Brasília  

 
1993  
 
 

 
Disciplina na Escola: uma realidade 
ambivalente – uma leitura da normatividade 
na perspectiva dos alunos. 

 
Roberto Márcio Gomes 
Resende  

 
Universidade Federal de 
Minas Gerais  

 
1994 
 

 
Disciplina Escolar e Transformação Social: 
uma interação necessária.  

 
Luiz Carlos Faria Silva  

 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 

 
1994  
 

 
Disciplina: uma construção no grupo.  

 
Isabel Cristina Hiero 
Parolin  

 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 

 
1995 
 

 
A Disciplina Escolar: a (in)disciplina do 
desejo 

 
Cynthia Pereira de 
Medeiros  

 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte 

 
1995 
 
 

 
Padrões de Comportamentos Disciplinares 
de alunos: dificuldades associadas aos 
processos interacionais no cotidiano 
escolar 

 
Maria Cristina Pereira 
do Valle 

 
Universidade Estadual de 
Londrina – PR  
 

 
1995  
 

 
Representação da Disciplina por 
Professores e Alunos. 

 
Marilza Regis Queiroz 
Ianelli  

 
Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro  

 
1996  
 
 

 
A Disciplina na Escola: o que pensam os 
alunos, pais e professores numa escola de 
1º grau.  

 
Antônia Maria  
Nakayama 

 
Universidade de São Paulo  

 
1997 
 

Indisciplina Escolar: como os professores 
do Ensino Fundamental das escolas 
públicas lidam com esse problema.  

Maria Madalena 
Sebastião Domingos de 
Sousa  

Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro  

 
1999 
 

 
A criança e a indisciplina escolar: à luz da  
teoria psicanalítica 

 
Selma Carandina 
Lopes  

 
Pontifica Universidade 
Católica de Campinas  

 
1999 

 
De como ensinar o aluno a obedecer: um 
estudo dos discursos sobre a disciplina 
escolar entre 1944-1965 

 
Ana Laura Godinho 
Lima  

 
Universidade de São Paulo 



 

 

65

 
1999 
 

 
Disciplina e subjetividade na escola: a 
formação da virtude e da obediência  

 
Maria Isabel Silveira 
Christino  

 
Universidade Federal de 
Pelotas  

 
1999 
 

 
(In)disciplina: concepção e práticas no 
cotidiano escolar  

 
Joseane Francisca 
M.B. Fialho  

 
Universidade Federal da 
Bahia  

 
1999 

 
Representações sociais da (in)disciplina  

 
Rosemeire Loer Bellini 

 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte  

 
1999 
 

 
Violências, Incivilidades e Disciplinas no 
meio escolar: um estudo em dois 
estabelecimentos da rede pública.  

 
Lana Latermam  

 
Universidade Federal 
De Santa Catarina 

 
2000 
 

 
Concepções de indisciplina escolar e limites 
do psicologismo na educação  

 
Susie Amâncio 
Gonçalves de Roure  

 
Universidade Federal de 
Goiás  

 
2000 
 

 
Disciplina e castigo na escola: um estudo a 
partir da trajetória de vida de dois 
professores do ensino fundamental. 

 
Maria José de Moraes 
Pereira  

 
Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais  

 
2000 
 
 
 

 
Indisciplina escolar: multiplicidades de 
causas e sujeitos – um olhar sobre a escola 
municipal do ensino fundamental “José 
Honório Rodrigues”. 

 
Rosana Aparecida 
Rabelo  

 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 

 
2000 
 

 
Disciplina-indisciplina no cotidiano escolar 

 
José Luiz Muller  

 
Universidade Regional do 
Noroeste – RS 

2000 
 

Estudo sobre o processo de construção do 
trabalho docente em questões relacionadas 
à disciplina e indisciplina na escola de 
educação infantil. 

Patrícia Maria Fragelli Universidade Federal de 
São Carlos  

 
2000 

 
(In) disciplina escolar: a visão dos alunos  

 
Juarez Magno Nunes  

 
Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro 

 
2000 
 

 
Indisciplina: representações sociais 
do professor de 5ª série do ensino 
fundamental de escolas públicas e privadas 
de Teresina – PI  

 
Rosa Maria de Almeida 
Macedo 

 
Universidade Federal do 
Piauí  

 
2000 
 

 
O engendramento da (in) disciplina no 
cotidiano escolar: um novo problema ou 
uma velha questão. 

 
Ângela Maria Cibiac 
Fernandes 

 
Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais  

 
2001 
 

 
A indisciplina na escola e os estágios de 
desenvolvimento moral da teoria de Jean 
Piaget. 

 
Rita Melissa Lepre  

 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro  

 
2001  
 

 
A virtude e a disciplina nas escolas a partir 
de uma leitura psicológica: um estudo 
empírico com base no modelo de Kohlberg. 

 
Therezinha de Castro 
Castilho  

 
UNESP – Marília  

 
2001  
 

  
Indisciplina escolar: um estudo exploratório 
sobre a relação família – escola. 

 
Suely Tolentino  

 
UNESP – Marília  

 
2002  
 

 
A indisciplina escolar como interface de 
autonomia, mediação e gestão: uma leitura 
psicossocial em escola do ensino 
fundamental em Natal. 

 
Ana Maria Cunha 
Aguiar Maia  

 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte  
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2002  
 

 
A indisciplina no interior da escola: uma 
aproximação com o outro. 

 
Sílvia Bartolas  

 
Universidade Federal de 
Santa Maria – RS  

 
2002  
 

 
Adolescente em situação de risco: estudo 
da construção “institucional” da disciplina. 

 
Ester Akeni Kavano 
Katayama  

 
UNESP – Assis  

 
2002   
 

 
Comportamentos de indisciplina: uma 
análise de sua ocorrência em sala de aula.  

 
Ketney Bonfogo Bocchi  

 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo  

 
2002 
 

 
(In)disciplina na escola: cenas da 
complexidade de um cotidiano escolar  

 
Cândia Maria Santos D. 
Alves  

 
UNICAMP  

 
2002 
 

 
Indisciplina no ensino médio: o ponto de 
vista de professores e alunos em uma 
escola particular de Cuiabá – MT. 

 
Maria de Lourdes Sella  

 
Universidade Federal do 
Mato Grosso  
 

 
2002 
 

 
O comportamento indisciplinado na escola: 
a perspectiva dos professores. 

 
Maria Aparecida de 
Souza  

 
Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do 
Sul  

 
2002 
 

 
Olhares indisciplinados sobre o corpo 
disciplinado nas práticas escolares: uma 
questão de autonomia ou sujeição? 

 
Cecília Fonseca 
Pessoa de Andrade  

 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro  

 
2002  
 

 
Violência e indisciplina no cotidiano da 
escola pública: jovens espectadores, 
vitimizados e agentes de agressões. 

 
Ana Paula de Oliveira 
Conti  

 
Universidade Federal de 
São Carlos  

 
2003  
 

 
A contribuição de Marcuse para a questão 
da disciplina. 

 
Dagoberto Augusto de 
Toledo Schmidt   

 
UNINOVE – Centro 
Universitário Nove de Julho  

 
2003  
 

 
A (in)disciplina na escola: do poema 
pedagógico ao cotidiano da escola pública. 

 
Kathy Cazelli Arenas  

 
Universidade Metodista – 
SP  

 
2003  
 

 
Concepções e atitudes dos professores a 
respeito de indisciplina escolar: leitura do 
cotidiano de uma escola pública do Mato 
Grosso. 

 
Janete Oliveira de 
Carvalho Muniz 

 
Universidade Federal de 
Mato Grosso 

 
2003  
 

 
Disciplina Escolar: uma produção da escola 
ou dos alunos.  

 
Maria Cláudia de Assis 
Pereira.  

 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro  

 
2003  
 

 
Escola sem limites: violência, indisciplina e 
autoridade docente. 

 
José Maria e Silva  

 
Universidade Federal de 
Goiás  

 
2003  
 
 
 

 
“Minha turma é tão indisciplinada”. – a 
construção social da (in)disciplina no 
discurso pedagógico em turma de ensino 
médio em uma escola pública. 

 
Elaine Lopes Novaes  

 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro  

 
2004 
 

 
A indisciplina na visão de estagiários do 
curso de matemática da UNEMAT (SINOP-
MT). 

 
Celma Ramos 
Evangelista  

 
Universidade Federal de 
Mato Grosso  

 
2004  
 

 
As atitudes dos professores relacionados à 
indisciplina escolar. 

 
Rosimary Lima 
Guilherme de Oliveira  

 
Universidade Tuiuti do 
Paraná  

 
2004  
 

 
Às sombras da indisciplina. 

 
Sérgio Ricardo Pereira 
Cardoso  

 
Universidade Federal de 
Pelotas  
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2004  
 

 
Crenças e manifestações de um grupo de 
professores de química sobre a indisciplina 
em suas aulas. 

 
Alexandra Epoglou  

 
Universidade de São Paulo 

 
2004  
 
 

 
Formação em Serviço de Programas para 
Solução – questões da disciplina escolar 
nas quatro primeiras séries do Ensino 
Fundamental. 

 
Sumérica Souza Lopes 
de Lima  

 
Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro  

 
2004  
 

 
Indisciplina e resistência: uma descrição 
fenomenológica.  

 
Ivone Laurentino dos 
Santos  

 
Pontifícia Universidade 
Católica de Brasília  

 
2004  
 

Indisciplina escolar e relação professor-
aluno: uma análise sob perspectiva moral e 
institucional. 

 
Zilda Lopes Zandonato  

 
UNESP -  Presidente 
Prudente  

 
2004   
 

 
(In)disciplina: um estudo da produção 
dicente nos programas de pós-graduação 
em educação (1981-2000). 

 
Dorotéa Pascnuki 
Szenczuk  

 
Universidade Federal do 
Paraná  

 
2004  
 

 
O Papel da Educação Física na 
Minimização da Indisciplina Escolar.  

 
José Eduardo Costa de 
Oliveira 

 
Centro Universitário Moura 
Lacerda  

 
2004  
 

 
Quando eu mando, você não obedece: um 
estudo sobre as regras de conduta, 
autoridade docente e disciplina. 

 
Simone Damm Zogaib 
Mardones   

 
Fundação Universidade 
Federal de Sergipe  

 
2005  
 

 
A indisciplina e a sua representação no 
cotidiano escolar. 

 
Gisângela Faria de 
Paula  

 
Universidade Federal de 
Uberlândia  

 
2005  
 

 
A indisciplina no ensino fundamental: uma 
análise dos registros disciplinares de 5ª e 8ª 
série 

 
Alex Sandro Corrêa  

 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 

 
2005  
 

 
A (in)disciplina escolar no processo de 
constituição de sujeito no cotidiano de sala 
de aula. 

 
Núbia Silvia Guimarães 
Paiva  

 
Universidade Federal de 
Uberlândia  

 
2005  
 

 
Cultura escolar e indisciplina: um olhar 
sobre as relações na instituição escolar. 

 
Débora Rogério Berton  

 
UNESP – Rio Claro  

 
2005  
 

 
Concepção e práticas de educadores 
acerca da disciplina e limites na educação 
infantil. 

 
Rosana Vera de 
Oliveira  

 
UNESP – Assis  

 
2005  
 

 
Da indisciplina ao respeito mútuo e 
autonomia em situações na escola. 

 
Maria Aparecida 
Branco Pastore 

 
Universidade de Sorocaba  

 
2005  
 

 
Discurso, orações e castigos. (in) disciplina 
no ciclo básico de alfabetização. 

 
Maria da Conceição 
Costa  

 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte  

 
2005  
 

 
Educação e pós-modernidade: vozes de 
indisciplina escolar numa escola da rede 
pública de Sorocaba. 

 
Patrícia Rosana 
Salvador Romero  

 
Universidade de Sorocaba  

 
2005  
 

 
Indisciplina de alunos: jogos de  
resistência na escola municipal Eurico Silva 
– Uberlândia – MG. 

 
Rosa Maria Pelegrini  

 
Universidade  
Federal de Uberlândia  
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2005  
 
 
 

 
 
No Meio do Caminho tinha uma pedra: a 
disciplina escolar e sua relação com a 
política de proteção à criança e ao 
adolescente no Brasil.  

 
 
 
Carlos Alberto Lima de 
Almeida   

 
 
 
Universidade Federal 
Fluminense.  

 
2005  
 

 
Práticas do disciplinamento no Liceu no 
Ceará dos anos 1937-1945. 

 
Francisco Sales da 
Cunha Neto  

 
Universidade Federal do 
Ceará  

 
2005  
 

 
Sentimento de professores (as) diante da 
indisciplina de alunos (as) adolescentes no 
ensino fundamental. 

 
Rosa Silva Lopes 
Chaves  

 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 

 
2006  
 

 
A Indisciplina na Escola: processo de 
formação de identidade do adolescente.  

 
Edna Maria dos Santos 
Azevedo 

 
Universidade Braz Cubas  

 
2006  

 
A Indisciplina na Sala de Aula e Livro 
Negro.  

 
Ioshi Murata  

 
Universidade Braz Cubas   

 
2006  
 

 
Comportamento de indisciplina: um estudo 
com a 4ª série do ensino fundamental. 

 
Vital Toshio Yasumaru 
 

 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo  

 
2006  
 

 
Indisciplina fabricada: o caso de uma 
escola da periferia urbana. 

 
Maria Fernanda Lopes 
Rodrigues  

 
Universidade Federal de 
São Carlos  
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QUADRO 2:  

Teses de doutorado sobre a disciplina e a indisciplina escolares produzidas no Brasil 

entre 2000 e 2006 

 

 

 

  ANO                       TÍTULO        AUTOR      INSTITUIÇÃO 
 
2000   
 

 
Violência e indisciplina nas práticas escolares 
de adolescentes  

 
Luiza Mitiko Yshiguro 
Camacho  

  
Universidade de São Paulo   

 
2001  
 

 
Indisciplina e mal-estar na educação: uma 
reflexão a partir da ética da psicanálise. 

 
Cynthia Pereira de 
Medeiros  
 

 
Universidade de São Paulo   

 
2001  
 

 
Os sentidos da indisciplina na escola: 
concepções de professores, equipe técnica e 
alunos das séries finais do ensino fundamental. 

 
Andréa Maturano 
Longarezi  

 
UNESP – Araraquara  

 
2002  
 

 
Indisciplina escolar: representação social de 
professores no ensino fundamental da cidade 
de Cáceres-MT. 

 
Maria Izete de Oliveira  

 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 

 
2003  
 

 
Disciplina e disciplinamento: da vara de 
marmelo à cadeirinha do pensamento. 

 
Maria de José Morais 
Pereira  

 
UNICAMP  

 
2004  
 

 
A (in)disciplina e a violência escolar segundo a 
concepção de professores do ensino 
fundamental. 

 
João Segura Pappa  

 
UNESP – Marília  

 
2004  
 

 
Livros de ocorrência: disciplina, normalização e 
subjetivação. 

 
Ana Lúcia Silva Ratto  

 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul 

 
2004  
 

 
Violências nas escolas sob o olhar da saúde? 
Das indisciplinas e incivilidades às 
morbimortalidades por causas externas. 

 
Maria Inês Ferreira de 
Miranda  

 
USP – Ribeirão Preto  

 
2006  
 

 
A indisciplina – do silêncio à palavra: o 
esfacelamento do discurso docente. 

 
José Passos Lopes  

 
Universidade de São Paulo 

 
2006  
 

 
“Não premiarás, não castigarás, não ralharás”. 
Dispositivos disciplinares em grupos escolares 
de BH (1925-1955) 

 
Rita de Cássia de Souza  

 
Universidade de São Paulo 
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As primeiras pesquisas, conforme Quadro 1, foram produzidas em 1989 na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A partir desta data, como mostram o 

Quadro 1 (dissertações) e o Quadro 2 (teses) acentua-se o interesse pela temática 

por parte dos pesquisadores.   

Apesar de serem a disciplina e a indisciplina dois fenômenos que se 

entrelaçam (a indisciplina geralmente é entendida como negação da disciplina), 

existem obras que ora privilegiam a disciplina, ora tem como foco a indisciplina. 

Como pode ser observado nos quadros acima, 41 pesquisas incluem em seus títulos 

a palavra “indisciplina” e não a palavra “disciplina”. Livros como “Indisciplina: o 

contraponto das escolas democráticas” (Aquino, 2003), “Indisciplina Escolar...” 

(Oliveira, 2005) e “Ética, Indisciplina & Violência nas Escolas” (Silva, 2004) se 

preocupam mais em explicar a indisciplina e não o processo disciplinador das 

escolas. Ao contrário, em “Vigiar e Punir” (Foucault, 1999), livro que não trata 

especificamente das escolas, o preocupação do autor é com o sistema disciplinar 

presentes em instituições como asilos, prisões, hospitais psiquiátricos etc.  

É verdade, porém, que a indisciplina possui dependência ontológica em 

relação à disciplina. Quer dizer: só existem transgressões em sistemas 

disciplinadores. Contudo, como sugere La Taille (1996), se antes a pergunta 

essencial era “por que as crianças obedecem?”, hoje, a questão deve ser feita de 

forma invertida: “por que as crianças não obedecem, nem aos seus pais, muito a 

menos a seus professores?” (p.9).  

Se assim o for, o aumento das preocupações sobre as transgressões 

disciplinares nas escolas se justifica.  

Convém, agora, para se ter uma idéia mais clara a respeito da produção 

nacional, apresentar os dados numéricos.   

 

 

3.2. A incidência das pesquisas no tempo e por instituições  

 
Os quadros anteriores mostraram as pesquisas produzidas nacionalmente em 

cada ano no período de 1989 a 2006. A Tabela 1 a seguir mostra a incidência 

numérica das pesquisas por universidades, por período e por nível de ensino. Cabe 

ressaltar que aglutinamos as pesquisas em intervalos de cinco anos, totalizando 
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quatro intervalos de tempos. Dessa forma, possibilita-se a visualização das 

produções numa escala de tempo.  

 

 

 

TABELA 1: 

A incidência numérica das pesquisas acadêmicas (teses e dissertações) sobre 

a disciplina e a indisciplina escolares no Ensino Básico por universidades, períodos e 

em ordem cronológica (de 1987 a 2006)  

 

 

 
Instituição 

 
 

 
1987-1991 

 
1992-1996 

 
1997-2001 

 
2002-2006 

 
Total por nível      

 
Total Geral 

por 
Instituições  

 M D M D M D M D   M     D 
 
PUC – SP:   
 
      
     Educação: Currículo; 
 
      Educação: História,             
      História, Sociedade, Política  
 
      Educação: Matemática.       
 
     Educação: Psicologia da  
     Educação.  

 
 
 
01 
 
    
 
 
    
 
01 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
02 
 
02 
 
 
 
 
05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
               

 
 
10 

 
USP – São Paulo   

  
 

 
01    

 
 

 
01 

 
02 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
07 

 
UERJ 

 
 

 
 

 
01 

 
 

 
02 

 
 

 
02 

 
 

 
05 

 
 

 
05 

 
UFRN 

 
 

 
 

 
01 

 
 

 
01 

 
 

 
02 

 
 

 
04 

 
 

 
04 

 
UNICAMP 

 
01 

      
01 

 
01 

 
02 

 
01 

 
03 

 
UNESP – Marília 

     
02 

   
01 

 
02 

 
01 

 
03 

 
UFSCAR  

     
01 

 
 

 
02 

 
 

 
03 

 
 

 
03 

 
UFMT 

       
03 

 
 

 
03 

 
 

 
03 

 
UFU 

       
03 

  
03 

 
 

 
03 

 
PUC – MG 

     
02 

    
02 

 
 

 
02 

 
UFG   

     
01 

 
 

 
01 

 
 

 
02 

 
 

 
02 

 
UFPel  

     
01 

 
 

 
01 

  
02 

 
 

 
02 

 
UNESP – Assis 

       
02 

  
02 

 
 

 
02 
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Universidade Braz Cubas 

       
02 

  
02 

 
 

 
02 

 
Universidade de 
Sorocaba  

       
02 

  
02 

  
02 

 
UFRJ 

       
02 

  
02 

  
02 

 
Universidade Metodista – 
Piracicaba  

   
 
01 

      
 
01 

  
 
01 

 
UNB 

   
01 

      
01 

  
01 

 
UEL  

   
01 

      
01 

  
01 

 
UFMG    

   
01 

      
01 

 
 

 
01 

 
PUC – Campinas 

     
01 

    
01 

  
01 

 
PUC – RJ 

     
01 

    
01 

  
01 

 
UFBA 

     
01 

    
01 

  
01 

 
UFPI 

     
01 

    
01 

  
01 

 
UFSC 

     
01 

    
01 

  
01 

 
UNIJUÍ   

     
01 

    
 

 
01 

 
01 

 
UNESP – Araraquara 

     
 

 
01 

   
01 

 
 

 
01 

 
Centro Universitário 
Moura Lacerda  

       
01 

  
01 

  
01 

 
UNINOVE 

       
01 

  
01 

  
01 

 
UFS    

       
01 

  
01 

  
01 

 
PUC – DF 

       
01 

  
01 

  
01 

 
PUC-RS 

       
01 

  
01 

  
01 

 
UNESP – Rio Claro 

       
01 

  
01 

  
01 

 
UNESP – Presidente 
Prudente  

       
01 

  
01 

  
01 

 
UFCE 

       
01 

  
01 

  
01 

 
UFF  

       
01 

  
01 

  
01 

 
UFPR 

       
01 

  
01 

  
01 

 
Universidade Metodista – 
São Paulo  

       
01 

  
01 

 01 
 

 
UFSM 

       
01 

  
01 

  
01 

 
UTP  

       
01 

  
01 

  
01 
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USP – Ribeirão Preto 

        
01 

  
01 

 
01 

 
UFRS 

        
01 

  
01 

 
01 

 
TOTAL GERAL  

 
03 

 
00 

 
09 

 
00 

 
18 

 
03 

 
41 

 
07 

 
71 

 
10 

 
81 

 
 

 

Antes da análise da tabela, um parêntese: o estudo de pós-graduação stricto 

sensu em Educação da PUC-SP é dividido em quatro programas, conforme mostra a 

tabela 1. Sendo assim, evidencia-se a produção por programa e posteriormente se 

apresenta o total produzido pela instituição.  

Se somarmos as universidades mais as unidades que compõem as redes da 

UNESP, da USP, da PUC e da Metodista, temos um total de 41 instituições que 

produziram, no período especificado, pesquisas sobre disciplina/indisciplina nas 

escolas. E se acrescentarmos os quatro programas da PUC-SP, teremos um total de 

44. Num total de 81 pesquisas, 41 delas foram produzidas por apenas 09 

universidades. A PUC-SP vem em primeiro lugar com 10 produções; a USP (campus 

São Paulo) aparece em segundo lugar com 07 produções; em terceiro lugar está a 

UERJ com 05; em quarto lugar a UFRN aparece com 04; empatadas, com 03 

produções cada, estão: UNICAMP, UNESP-Marília, UFSCar, UFMT e Universidade 

Federal de Uberlândia.  

Mostra a tabela que o número total de mestrados (71) supera em muito o 

número produzido de teses de doutorado (10). E outro dado importante que mostra a 

tabela é uma tendência de crescimento das pesquisas sobre o tema entre 1987 e 

1991 (03); de 1992 a 1996 (09); de 1997 a 2001 (21) e de 2002 a 2006 (48).  

 

 

3.3. Dados gerais sobre as obras, os autores e os programas de pós-

graduação das universidades (USP-SP e PUC-SP) 

 

Após esse mapeamento da produção nacional, passo agora a interpretar o 

material empírico do universo selecionado.  

Primeiramente, gostaria de esclarecer como se estrutura os programas de 

pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo –FE-USP 

e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. As duas 
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universidades possuem formas organizacionais diferenciadas. A USP possui um 

programa e este é dividido por linhas de pesquisa, a saber: Cultura, Organização e 

Educação; Didáticas, Teorias de Ensino e Práticas Escolares; Educação Especial; 

Ensino de Ciências e Matemática; Estado, Sociedade e Educação; Filosofia e 

Educação; História da Educação e Historiografia; Linguagem e Educação; Psicologia 

e Educação e Sociologia da Educação. Os estudos em pós-graduação da PUC-SP 

em Educação, nível stricto sensu, estão divididos em quatro programas: Educação: 

Currículo; Educação: História, Política, Sociedade; Educação: Psicologia da 

Educação e Educação: Matemática. Cada um desses programas, por sua vez, 

possui suas linhas de pesquisa.  

Após essa observação, o quadro número 3 apresenta uma síntese dos dados 

gerais das pesquisas analisadas.  

 

 

QUADRO 3: 

Dados Gerais sobre as obras e os autores das pesquisas 

 
AUTOR/NÍVEL/ 
ANO/IES 

LINHA DE 
PESQUISA/PROGRAMA 

OBRA ATUA/ATUOU NO 
ENSINO     BÁSICO 

CAMACHO 
Tese  
2000 
USP-SP  

 
 

Sociologia da Educação 

Violência e Indisciplina 
nas práticas escolas de 
adolescentes: um estudo 
de duas escolas 
semelhantes e diferentes 
entre si.  

 
 

Dado não disponível   
 

REBELO  
Dissertação 
2000 
PUC-SP 
 
 
 

 
 

Currículo 

Indisciplina Escolar: 
Multiplicidade de Causas 
e Sujeitos – um olhar 
sobre a escola municipal 
do ensino fundamental 
“José Honório 
Rodrigues”.  

 
 

Sim 

MEDEIROS 
TESE 
2001 
USP 

 
Psicologia e Educação 
 

Indisciplina e Mal-Estar 
na Educação: uma 
reflexão a partir da ética 
da psicanálise.  

 
Sim 

BOCCHI  
Dissertação 
2002 
PUC-SP 

 
 

Psicologia da Educação 

Comportamentos de 
Indisciplina: uma análise 
de sua ocorrência em 
sala de aula.  

 
 

Sim 

OLIVEIRA    
Tese       
2002 
PUC-SP 

 
Psicologia da Educação 

Indisciplina Escolar: 
representação social de 
professores no ensino 
fundamental da cidade 
de Cáceres – MT.  

 
Dado não disponível  
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EPOGLOU 
Dissertação 
2004 
USP – SP  
 
 
 
 
 

 
Ensino de Ciências 
(modalidade química) 

Crenças e Inquietações 
de um grupo de 
professores de Química 
sobre a indisciplina em 
suas aulas.    

 
Dado não disponível 

CHAVES 
Dissertação 
2005 
PUC-SP 
 

 
Psicologia da Educação 

Sentimentos de 
professores(as) diante da 
indisciplina de alunos(as) 
adolescentes no ensino 
fundamental.  

 
 

Sim 

CORRÊA 
Dissertação 
2005 
PUC-SP 
 
 
 

 
Educação: História, 
Política, Sociedade. 

A Indisciplina no Ensino 
Fundamental: uma 
análise dos registros de 
ocorrências disciplinares 
de 5ª a 8ª séries.  

 
Sim 

LOPES 
Tese 
2006 
USP – SP 

 
Psicologia e Educação 

A Indisciplina – Do 
Silêncio à Palavra: o 
esfacelamento do 
discurso docente? 

 
Sim 

 
YASUMARU 
2006 
Dissertação  
PUC-SP 

 
 

Psicologia da Educação 

Comportamentos de 
Indisciplina: um estudo 
da 4ª série do ensino 
fundamental. 

 
Dado não disponível  
 

 

 

 

 

Após as primeiras leituras percebi que um número relativamente importante 

dos pesquisadores, dentro do universo pesquisado, atuou ou ainda atua no Ensino 

Básico. E o que motivou tais professores pesquisadores a estudar o fenômeno foram 

as queixas dos docentes e o embate dos próprios pesquisadores frente aos atos de 

indisciplina no interior das escolas. A esse respeito cumpre assinalar que também a 

pesquisa aqui relatada teve como “motivação” os conflitos vividos pelo pesquisador 

durante os anos de experiência como docente. A coluna quatro do Quadro 3 mostra 

que de dez pesquisadores, seis atuaram ou atuam no magistério. Quatro dessas 

pesquisas não trazem dados a esse respeito.  

Quatro pesquisas (uma tese e três dissertações) foram produzidas pelo 

programa “Psicologia da Educação da PUC-SP. Duas teses foram desenvolvidas 

pela linha de pesquisa “Psicologia e Educação” da FE-USP. Portanto, a maioria das 

pesquisas (seis), desse universo, está vinculada à Psicologia da Educação. Isso não 

quer dizer, entretanto, que todos esses autores possuem uma perspectiva 

estritamente psicológica.  
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A linha de pesquisa “Sociologia da Educação” da FE-USP produziu uma tese. 

Já a linha de pesquisa de “Ensino de Ciências e Matemática” produziu uma 

dissertação. Os programas “Educação: Currículo” e “Educação: História, Política, 

Sociedade” (ambos da PUC-SP) desenvolveram, cada, uma dissertação.  

 

 

3.4. Perspectivas de análise e apoios teóricos  

 

Há que se assinalar aqui a existência de certa dificuldade em classificar uma 

pesquisa como pertencente a uma determinada perspectiva teórica, mesmo porque 

os pesquisadores das Ciências Sociais (Sociologia, Antropologia, Pedagogia etc.) 

quase sempre, apesar de suas especialidades, transitam, em suas explicações 

sobre os fenômenos sociais, pelas várias das ciências humanas.                  

No entanto, a partir de certas chaves de análises e dos apoios teóricos, além 

do enfoque das pesquisas, é possível classificar, apesar das dificuldades, uma tese 

ou uma dissertação como estando dentro de uma determinada perspectiva. Podem 

ocorrer também as explicações do fenômeno a partir de mais de uma perspectiva.  

Com base nos dados do Quadro 4 tentarei discutir as perspectivas teóricas 

dos pesquisadores.  

 

QUADRO 4: 

Apoios teóricos, perspectivas de análise e chaves teóricas  

 
OBRA / AUTOR /ANO  APOIOS TEÓRICOS PERSPECTIVAS 

DE ANÁLISE 
CHAVES TEÓRICAS 

 
Violência e Indisciplina nas 
Práticas Escolares de 
Adolescentes: um estudo 
em duas escolas 
semelhantes e diferentes 
entre si.  
 
(Camacho, 2000) 
 

 
Dubet; Dubet e 
Martuccelli; Margules; 
Melucci e Fabbrini, 
Erikson; Oliveira, 
Peralva, Pierucci e Scott.  
- Autores da violência: 
Chauí e Elias. 

 
Sociológica 

 
- Classes sociais 
- Etnia  
- Gênero  
- Preconceito 
- Intolerância 
- Sociabilidade  
- Geração/idade  

 
Indisciplina escolar: 
Multiplicidade de Causas e 
Sujeitos – um olhar sobre 
escola municipal do 
ensino fundamental “José 
Honório Rodrigues”.   
 
(Rebelo, 2000) 

 
Freire e Foucault. 
- Autores da 
disciplina/indisciplina: 
Aquino e Foucault  

 
 

Pedagógica 

 
- Modelo dialético de 
análise; 
- Diálogo; 
- Concepção 
problematizadora de 
educação; 
- Concepção bancária 
de educação.    
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Indisciplina e Mal-Estar na 
Educação: uma reflexão a 
partir da ética da 
psicanálise.  
 
(Medeiros, 2001) 
 

 
Freud e Lacan.  
- Autores da disciplina/ 
indisciplina: Araújo, 
Lajonquière, Lima, 
Medeiros, Nakayama, 
Noffs, Parolin e outros.  

 
 

 
Psicanálise 

 
- Desejo;  
- Ética. 

 
Comportamentos de 
Indisciplina: uma análise 
de sua ocorrência em sala 
de aula.  
 
(Bocchi, 2002) 
 
 

 
Skinner. 
 
- Atores da disciplina/ 
indisciplina: Amado, 
Araújo, Estrela, Freller, 
Ivanoff, Jover, Rego, 
Vasconcellos, Guilhardi, 
Betini, Camargo, De 
Rose.  

 
 
      Pedagógica  

 
- Interação professor-
aluno; 
 

 
Indisciplina Escolar: 
representação social de 
professores no ensino 
fundamental da cidade de 
Cáceres – MT. 
 
(Oliveira, 2002) 
 
 

 
Moscovici, Mayo, 
Mazotti, Abric. 
- Autores da disciplina/ 
indisciplina: D’Antola, 
Estrela, Muuss, 
Sampaio, Vasconcellos, 
Vianna, Freire.  

 
 
Pedagógica/Sociol
ógica  

 
- Representação social 
dos professores e 
professoras sobre 
indisciplina.  

 
Crenças e Inquietações de 
um grupo de professores 
de Química sobre a 
indisciplina em suas aulas.  
 
(Epoglou, 2004) 
 

 
Morin, Vigotsky.  
- Autores da 
indisciplina: Aquino; La 
Taille; Lajonquière; 
Vasconcellos. 

 
Pedagógica / 
Sociológica  

 
- Currículo 
- Sentimentos de 
vergonha  
- Liberdade  
- Regras 
- Valores  
- Escola Tradicional 
 

 
Sentimentos de 
Professores (as) diante da 
indisciplina de alunos (as) 
adolescentes do Ensino 
Fundamental.  
 
(Chaves, 2005) 

 
Henry Wallon  
- Autores da 
indisciplina: Aquino;  
Bocchi; Freller; Estrela; 
Ivanoff; La Taille; 
Rebelo. 

 
 

Psicológica / 
Pedagógica 

 
- Relação dialética 
professor-aluno; 
- Sentimentos de 
professores (as); 
- Indisciplina de alunos 
(as) adolescentes; 
- Contextos 
provocadores.  
- afeto, emoção, 
paixão. 
 

 
A Indisciplina no Ensino 
Fundamental: uma análise 
dos registros de 
ocorrências disciplinares 
de 5ª a 8ª séries.  
 
(Corrêa, 2005) 
 

 
Adorno, Benjamim, 
Horkheimer, Marcuse. 
Autores da disciplina/ 
indisciplina: Amado, 
Antúnez, Aquino, Bocchi, 
Camacho, D’Antola, 
Estrela, Freller e outros. 

 
Sociológica 

 
- Relação 
indivíduo/sociedade; 
- Crise de valores; 
- Crise da família; 
- Crise da autoridade; 
- Indústria cultural; 
- Formação Humana. 
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A Indisciplina – Do 
Silêncio à Palavra: o 
esfacelamento do discurso 
docente? 
 
(Lopes, 2006) 
 
 
 
 

 
Aguillar, Arendt, Bondía, 
Freud, Lacan, 
Lipovetsky, Mannoni, 
Orlandi, Ribeiro e outros. 
- Autores da disciplina/ 
indisciplina: Antúnez, 
Aquino, Araújo, De 
Lajonquière, De La 
Taille, Freller, Gotzens, 
Guimarães, Guirado e 
outros.  
 

 
Psicanálise  

 
- Silêncio; 
- Discurso histérico do 
aluno;  
- Esfacelamento do 
discurso docente; 
- Autoridade docente; 
- Cassação da palavra 
docente.   
- declínio da função 
paterna.  

 
Comportamentos de 
Indisciplina: um estudo da 
4ª série do ensino 
fundamental  
 
(Yasumaru, 2006) 

 
Matos, Repp, Lalli, 
Batista., Skinner.  
- Autores da disciplina/ 
indisciplina: Aquino, 
Boarini, Bocchi, 
Carvalho, Estrela, 
Guimarães, Oliveira, 
Passos e Vasconcellos.  
 

 
 

Pedagógica 

 
- Interações professor-
aluno. 
 

 

 

 

 

Considero as pesquisas de Bocchi (2002), Yasumaru (2006) e Rebelo (2000) 

como sendo dissertações que se encaixam dentro de uma perspectiva pedagógica. 

Os dois primeiros autores buscam o entendimento da indisciplina escolar a partir da 

sala de aula. Eles tentam desvendar o fenômeno tendo como base as transgressões 

dos alunos durante as aulas e a ação pedagógica do professor diante dos 

acontecimentos. Segundo Bocchi (2002) 

 

os comportamentos de indisciplina são produtos das contingências 
arranjadas pelo próprio professor em sala de aula, consideramos 
que a sua ocorrência deva ser analisada a partir das relações 
estabelecidas entre professor e aluno em sala de aula. (p.11). 

 

Aqui, o fenômeno só seria desvendado, na sua essência, a partir dos conflitos 

que se estabelecem na relação pedagógica. Sendo assim, a chave de análise 

fundamental da pesquisa estudada é a interação professor-aluno (ver Quadro 

número 4). Na sua dissertação a pesquisadora não se apóia em único referencial 

teórico. Ela busca compreender o fenômeno, a partir de Skinner e dos teóricos da 

disciplina-indisciplina.  

A pesquisa de Yasumaru (2006) possui, basicamente, a mesma estrutura da 

pesquisa anterior. Aliás, os dois foram orientados pela mesma professora do 
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programa “Psicologia da Educação” da PUC-SP: Profª. Drª. Melania Moroz. 

Entretanto, este último tem como apoios teóricos/metodológicos as teses de Matos, 

Repp, Lalli e col., Batista e Skinner. Sua metodologia apóia-se no modelo “da 

análise funcional do tratamento dos dados” (p.38). Segundo o pesquisador, “na 

proposta de análise funcional de comportamento substitui-se a noção de ‘causa’ pela 

de ‘função’, e a explicação pela descrição”. (p.38). Segundo o autor, “há indicadores 

de que a emergência de comportamentos de indisciplina esta relacionada à atuação 

didático-pedagógico dos professores” (resumo). No entanto, o autor disserta sobre o 

fenômeno a partir, sobretudo, dos teóricos da disciplina-indisciplina (ver quadro 

número 4). A chave teórica importante, na sua pesquisa, também é a interação 

professor-aluno.  

Rebelo (2000), estuda a indisciplina, sobretudo, a partir das teorias de Paulo 

Freire. No entanto, em dado momento, ou melhor, nos capítulos específicos sobre 

disciplina/indisciplina ela acaba apoiando-se nas teorias do “primeiro Foucault”, um 

autor que possui teses não conciliáveis à teoria freiriana. Se Paulo Freire aposta no 

método dialógico, em Foucault, segundo Habermas (2000), as ciências humanas, 

entre elas a Pedagogia, inserem “sem dificuldades na tecnologia do poder, que 

encontra na instituição fechada sua expressão arquitetônica”. (p.34). Quer dizer: na 

sua teoria do poder existe um entrelaçamento entre conhecimento e mecânica 

disciplinar. Existe uma vontade de poder naquele que conhece.  

Para Rebelo (2000), a indisciplina é resultado, principalmente, do currículo e 

da ação pedagógica do professor. “presente ainda hoje na maioria das escolas, esse 

tipo de concepção [concepção bancária de educação] tem contribuído cada vez mais 

para o agravamento da indisciplina escolar”... (p.50). Mais: “a má formação inicial e 

continuada dos professores contribuem para que não pensem criticamente sobre a 

função que desempenham como educadores”... (p.49). Nessa perspectiva, a 

concepção bancária dos educadores e um currículo que não contemple as 

expectativas dos alunos acabam contribuindo para o despontamento da indisciplina. 

Conforme mostra o Quadro número 4, considero que essa pesquisa analisa o 

fenômeno a partir de uma perspectiva pedagógica, tendo como chave de análise o 

“modelo dialético de análise”, “concepção bancária de educação”, “concepção 

problematizadora de educação” e “diálogo”. Em Aquino (1996), ela busca apoio na 

explicação da indisciplina.  
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Se, nas perspectivas pedagógicas citadas acima, a indisciplina surge, 

fundamentalmente, como um efeito das falhas didáticas do professor, estas produtos 

da sua formação ou do currículo da escola, nas perspectivas sociológicas a 

indisciplina é inserida num contexto, relativamente, mais complexo. Em Camacho 

(2000) e em Corrêa (2006) a atenção se volta mais, nas explicações do fenômeno, 

para os conflitos que ocorrem entre pares e entre professor-aluno. Nessas duas 

pesquisas são discutidas, por exemplo, a intolerância e o preconceito que ocorrem 

entre os alunos no interior das escolas. As duas, porém, se apóiam em autores 

diferentes (ver Quadro número 4). Corrêa (2005) faz uma análise macrosocial do 

fenômeno recorrendo às contribuições da Teoria Crítica da sociedade. Suas chaves 

teóricas mais importantes são: formação humana, crise de valores, a crise da família 

e a indústria cultural. Afirma Corrêa (2005): “no caso específico da indisciplina, há 

questões que em parte dependem da escola e a outras que independem dela”. 

(p.72). O autor coloca a dissolução dos laços familiares como fator agravante na 

formação dos adolescentes.  

 

O enfraquecimento da família deixa uma lacuna na formação do 
indivíduo. Esse aspecto, associado a outros fatores (...) contribui de 
forma notável para suscitar comportamentos de indisciplina na 
escola (p.50). 

 
Segundo o pesquisador, as relações sociais no contexto desta sociedade capitalista 

globalizada estaria provocando uma espécie de dessensibilização dos indivíduos, 

contribuindo, assim, para a agressividade e para a indiferença entre as pessoas.  

 

Um dos aspectos que ganham centralidade é justamente o problema 
da formação humana, cuja principal característica em nossa 
sociedade, identifica-se por uma progressiva dessensibilização dos 
indivíduos decorrentes das transformações pelas quais a sociedade 
passa. (p.24). 

 

Essa socialização dos indivíduos decorrente das relações sociais capitalistas 

contribuiria, então, para o surgimento de um indivíduo marcado pela frieza e pelo 

cálculo. Tal frieza estaria contribuindo também para os conflitos, entre eles a 

indisciplina, ocorridos no interior da escola.  

Conforme mostra o Quadro número 4, o pesquisador recorre a vários teóricos 

da disciplina e da indisciplina para melhor entender o fenômeno.  
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Em Camacho (2000), a análise sociológica está inserida no microsocial. Em 

outras palavras, ela procura desvendar o fenômeno a partir das relações internas da 

escola. No entanto, faz uso das seguintes categorias: “classe social”, “experiência 

escolar”, “juventude”, “gênero”, “etnia” e “adolescência”. Ela não se apóia em único 

pensamento. Na filosofa Marilena Chauí, a pesquisadora recorre à interpretação 

sobre o problema da violência. Nos sociólogos Dubet e Martuccelli, sobretudo, 

Camacho encontra apoios referentes á questão da experiência escolar (ver outros 

apoios no quadro número 4). Camacho (2000) estuda duas escolas, uma particular e 

uma pública, com altos níveis de aproveitamento entre os alunos na cidade de 

Vitória (ES). Mostra a autora que esse sucesso pedagógico não implica, 

necessariamente, na redução da indisciplina e da violência. Na verdade, “a escola 

não tem cumprido seu papel de hominizar porque a sua função socializadora não se 

tem evidenciado”. (p.36). Esse fracasso socializador da escola abre espaço para os 

alunos construírem uma experiência da violência à margem das propostas 

pedagógicas das instituições.  

Medeiros (2001) e Lopes (2006) procuram desvendar o fenômeno a partir da 

psicanálise. Como mostra o Quadro 4, os dois autores se apóiam nas teorias de 

Freud e Lacan. Entretanto, cada pesquisador faz suas reflexões trilhando caminhos 

diferentes.  

A questão central de Medeiros (2001) é se a ética da psicanálise poderia dar 

alguma contribuição para o desvendamento do fenômeno. A pesquisadora, cita um 

caso interessante retirado de sua experiência como docente: numa discussão sobre 

regras de convivência entre as crianças, a autora diz ter ficado surpresa quando 

descobriu que a criança que mais descumpria as regras era justamente aquela que 

tinha mais clareza das normas. Escreve a autora:  

 

qual foi nossa surpresa, quando, ao decidirmos sobre qual a criança 
responsável pela decisão de cada regra, elas nos mostraram o mais 
completo conhecimento das mesmas. Mais ainda, era justamente a 
criança que não conseguia ouvir os colegas a que nos dizia: ‘tem 
que ouvir o colega’. Ou a que não conseguia se controlar e resolvia 
todos os seus problemas batendo nos amigos que afirmava: ‘não 
pode bater nos colegas. (p.24).  

 

Nesse quadro, a categoria importante de sua análise é o desejo. As nossas 

ações não seriam explicadas meramente a partir de um ponto de vista racional. 
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“Aquilo que governa o sujeito diz respeito, não a uma razão reta e consciente mas, à 

coisa inominável e para sempre insatisfeito”. (p.5). Se a ética, então, tem suas raízes 

fincadas no desejo, este por sua vez, não é controlado totalmente pela consciência, 

a psicanálise poderia contribuir em muito para o desvendamento da indisciplina. O 

desejo, então, “se constitui como uma tendência do sujeito a buscar sempre, e 

jamais encontrar, o objeto da sua satisfação”. (p.101). Se for na direção desse objeto 

tomado como um bem “que o sujeito referencia a sua ação, de outro, na medida em 

que ele se apresenta como ausente, introduz uma outra dimensão, a dimensão do 

mal”. (p.101). Com base em Freud, diz a pesquisadora, que “à psicanálise, portanto, 

não se pode propor nenhuma função apaziguadora”. (p.101). Desta forma, a 

psicanálise não traria grandes contribuições às propostas pedagógicas da escola no 

combate à indisciplina. Contribuiria, no entanto, para o nosso enfrentamento com a 

desumanidade do outro.  

Lopes (2006) também procura entender o fenômeno a partir da psicanálise. 

Afirma o pesquisador que sua análise parte de uma escuta psicanaliticamente 

orientada. “Uma primeira escuta desse discurso docente transparece nos 

burburinhos e lamúrias dos professores nos bastidores da escola”. (p.18). É nos 

livros de ocorrências disciplinares, entretanto, que as lamentações dos professores 

se condensam, “sugerindo que o professor sente a sua fala cassada. Os alunos 

ignorariam a fala e a presença do professor” (p.21). Para Lopes a indisciplina seria 

uma espécie do retorno do reprimido de uma época. “O excesso de fala dos alunos 

de hoje não estaria colorindo o presente escolar com as tintas do passado? O 

retorno do oprimido não seria a voz dos oprimidos de ontem, vingando-se nos 

professores?” (p.123). Esse retorno, entretanto, se manifestaria, nos alunos, através 

de um discurso histérico. “Os alunos parecem colocar-se no lugar de agente do 

discurso histérico” (p.143). Mais do que isso, as falas indisciplinadas dos alunos, que 

parecem esfacelar a autoridade docente, se manifestariam, segundo o pesquisador, 

inconscientemente. “O que proponho é discutir a possibilidade de essa fala constituir 

um saber. Um saber que não se sabe, inconsciente. Parece-me se inscrever dentro 

do discurso histérico” (p.193).  

A tese central, então, é que a indisciplina manifestada dessa forma, estaria 

cassando a palavra docente, provocando neste uma crise da autoridade.   

Oliveira (2002), nas suas explicações a respeito do fenômeno recorre a 

determinantes extra-escolares (família e mídia), às questões da organização escolar 
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(questões normativas), às deficiências do sistema de ensino, às propostas 

pedagógicas da escola e também aos problemas de distúrbio e atenção dos alunos. 

Portanto, recorre a pesquisadora, nas explicações das possíveis causas da 

indisciplina, sobretudo aos determinantes sociais e pedagógicos. Pontualmente 

aponta questões psicológicas. No entanto, o seu foco, é a representação social dos 

professores do Ensino Básico da cidade de Cáceres/MT. Segundo Oliveira “a teoria 

da representação social concebe a relação homem e sociedade e sustenta-se por 

meio dela que o homem é capaz de transformar o mundo e transformar a si mesmo, 

já que está situado num universo material e social”. (p.79). Nas linhas seguintes 

afirma: “assim, podemos dizer que a representação social que o indivíduo elabora, 

permite interpretar a realidade identificando-se com o grupo. É também ela que irá 

orientar e justificar suas ações”. (p.85). Portanto, agiriam os sujeitos em função de 

suas representações. Os apoios teóricos da pesquisadora estão atrelados aos 

teóricos que discutem a representação social (Moscovici, Mayo, Mazotti e Abric).   

Epoglou (2004), apoiada na teoria de Vygotsky, afirma que o processo de 

aprendizagem depende de uma comunicação adequada. Se ocorrem obstáculos 

nesse processo comunicativo (por exemplo, a indisciplina) esse processo ficaria 

perturbado. No entanto, é necessário entender certos elementos que influenciam o 

comportamento das pessoas “em determinados ambientes escolares”. (p.48). Nesse 

sentido, é preciso levar em conta “as condições sociais e econômicas, o tipo de 

interação entre familiares e amigos, as relações de competição e de solidariedade 

dos envolvidos além de suas crenças e expectativas”. (p.49).  O fenômeno, então, 

só seria entendido, na sua complexidade, através de uma análise de determinantes 

sociais e pedagógicos.  

Chaves (2005) tem como referencial teórico as teses de Henry Wallon. 

Central na sua perspectiva é o conceito de afeto: somos seres que afetamos nossos 

semelhantes, produzindo neles emoções e expectativas. “O conjunto funcional 

afetivo, de acordo com Wallon, é composto pela emoção, sentimento e paixão”. 

(p.45). Sendo assim, os docentes nas suas relações com o grupo de alunos, podem 

provocar um clima favorável ou não de interações. Quando o clima é desfavorável a 

relação pedagógica fica prejudicada, provocando sentimentos negativos entre os 

atores envolvidos nessa relação, contribuindo, desta forma, com prejuízos ao 

processo ensino-aprendizagem. Nesse quadro, a indisciplina surgiria como resultado 

de uma interação não satisfatória na sala de aula.  
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3.5. Método 

 

O método, necessariamente está relacionado à perspectiva de análise 

adotada pelo pesquisador. Por exemplo, um pesquisador da fenomenologia 

considera a descrição dos fenômenos indispensável na obtenção do conhecimento. 

Oliveira (2001), visitando o pensamento de Wright Mills, apresenta uma tese 

interessante a respeito das questões metodológicas. Segundo o autor há uma 

“relação entre o tema de pesquisa e a biografia do pesquisador”. (p.18). Para ilustrar 

melhor seu pensamento, o autor escreve o seguinte:  

 
promover a consonância entre pesquisa e biografia é altamente 
estimulante, pois atribui vida ao estudo, retirando da produção 
intelectual poeiras de artificialismo, que recobrem parte da pesquisa 
acadêmica ou, se não isso, que acabam contribuindo para a 
representação social como redoma, imagem que encontra 
ressonância no conjunto da sociedade. (p.19). 
 

Se a biografia do pesquisador, por um lado, traz vida à pesquisa, por outro, 

pode funcionar como uma espécie de armadilha.  

 
A incorporação da experiência vivida pode conferir alma à pesquisa, 
mas ceder às verdades cristalizadas, a fórmulas vulgares, a 
esquemas reducionistas, mesmo que supostamente didáticos, tudo 
isso pode trazer resultado inverso, o da mortificação. (p.19).  

 

Difícil, então, é encontrar o ponto de equilíbrio: não jogar a rica experiência 

“no lixo”, mas, ao mesmo tempo, não deixá-la contaminar negativamente a produção 

científica. Essas advertências se fazem importantes, nesse momento, porque tanto o 

pesquisador como parte dos autores das obras analisadas estão, de certa forma, 

investigando um mundo de relações complexas no qual estão cotidianamente 

inseridos.  

Após essas ressalvas, minha preocupação agora é explicitar algumas 

definições acerca do método. Para Descartes (1973), o método seria o caminho 

seguro que conduz o pensamento em direção a uma verdade inabalável. Em 

Oliveira (2001), método não significa apenas um conjunto de técnicas de 

investigação. Diz respeito, também, “a fundamentos e processos nos quais se apóia 

a reflexão” (p.21). Moraes & Costa (1993) afirmam que “o método não deve ser visto 

como algo estático e cristalizado; não deve ser uma camisa de força para o 
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pesquisador” (p.30). No processo de investigação o método vai ganhando certo 

dinamismo. “Um dinamismo interno de aprimoramento e renovação dado por sua 

utilização no trato dos diferentes fenômenos” (p.30). O método se retroalimenta 

durante as investigações. Nesse processo, existem situações inusitadas que 

nenhum manual de recomendações metodológicas consegue prever.  

Outro ponto importante se refere à questão da neutralidade do pesquisador. 

Para aqueles que acreditam nessa neutralidade o método tudo pode. Para Oliveira 

(2001),  

 

ao submeter o real ao método – supondo neutro e eficiente para 
desvendar as tramas sociais em sua transparência plena e exata – o 
sujeito do conhecimento é conduzido a olhar a sociedade como quer 
e vê de fora, de longe, ostentando olímpica exterioridade. Nesse 
empreendimento, recorta, disseca, decompõe e manipula o real em 
partes desejoso de melhor analisá-la. Essa prática, aparentemente 
rigorosa e acética, acaba por mutilar o universo social, imobilizando-
o (p.23).  
 

Agindo assim, o pesquisador procura o máximo de neutralidade, pois crê que 

somente desta forma a verdade científica pode ser apreendida. Aqui o método 

funciona como uma espécie de fôrma perfeita.  

Após essas considerações passo a analisar o Quadro 5 que contêm as 

escolhas metodológicas dos pesquisadores.  

 

 

QUADRO 5:  

Método 

 

 
Obra/Autor/Ano 

 
Foco da 
pesquisa 

 
Instituição/sujeito
s investigados 

 
Espaços das 
escolas 

investigados 

 
Nível de ensino 
investigado 

 
Fontes de 

obtenção dos 
dados empíricos 
e cidade/UF do 
objeto de estudo 

Violência e 
Indisciplina nas 
Práticas Escolares 
de Adolescentes: 
um estudo de 
duas escolas 
semelhantes e 
diferentes entre si.  
 
(Camacho, 2000) 

- O estudo da 
violência e da 
indisciplina 
praticadas por 
adolescentes no 
interior de duas 
escolas: uma 
pública e uma 
privada.  

- Uma escola 
pública e uma 
escola particular.  
 - Alunos   
 

- Salas de 
aulas, 
corredores, 
pátios, quadras 
esportivas, 
portão de 
entrada/saída e 
arredores das 
escolas.  

- Fundamental II - Observação, 
questionários, 
entrevistas, 
consulta a 
documentações e 
depoimentos / 
Vitória (ES). 
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Indisciplina 
escolar: 
multiplicidade  
de causas e 
sujeitos – um 
olhar sobre a 
escola municipal 
do Ensino 
Fundamental 
“José Honório 
Rodrigues”.  
 
(Rebelo, 2000) 
 

- Sujeitos e 
causas da 
indisciplina. 

- Uma escola da 
rede municipal de 
São Paulo. 
 
- Professores, pais 
e alunos. 

- Salas dos 
professores, 
pátios, salas de 
aulas e de 
reuniões. 

- Fundamental I 
e II. 

- Observação de 
situações do 
cotidiano 
escolar/  
São Paulo (SP). 
- Reuniões de 
professores. 

Indisciplina e 
Mal-Estar na 
Educação: uma 
reflexão a partir 
da ética da 
psicanálise.  
 
(Medeiros, 2001) 
 

- Reflexão sobre 
a indisciplina 
escolar com base 
na ética da 
psicanálise.  

Não realizou 
pesquisa empírica. 
 

- Não realizou 
pesquisa 
empírica. 

- Não realizou 
pesquisa 
empírica. 

- Não realizou 
pesquisa 
empírica. 

Comportamentos 
de Indisciplina: 
uma análise de 
sua ocorrência em 
sala de aula.  
 
(Bocchi, 2002) 
 
 

- Os 
comportamentos 
de indisciplina e 
a atuação do 
professor em 
situações de 
indisciplina na 
sala de aula. 

- Uma escola 
particular.  
- Professores e 
alunos.  

- Sala de aula.  - Ensino Médio  - Observações 
em sala de aula / 
São Paulo.  

Indisciplina 
escolar: 
representação 
social de 
professores no 
ensino 
fundamental na 
cidade de Cáceres 
– MT. 
 
(Oliveira, 2002) 
 

- Representação 
social de 
professores 

- Nove escolas 
estaduais/ 
professores e 
alunos.  
 

- Não estuda os 
espaços.  

- Fundamental I - Questionários 
com professores 
e professoras/ 
Cáceres (MT).  

Crenças e 
Inquietações de 
um Grupo de 
Professores de 
Química sobre a 
Indisciplina em 
suas aulas. 
 
(Epoglou, 2004) 
 

- Entender como 
a indisciplina 
afeta a aula dos 
professores.  

- Escolas estaduais 
e particulares.  
 
- Nove 
professores. 

- Não fez 
investigação 
empírica sobre 
os espaços 
escolares.  

- Ensino Médio -  Encontro com 
grupo de 
professores e 
entrevistas / São 
Paulo, Barueri, 
Diadema, 
Itapevi, Jandira,  
Santo André e 
São Bernardo do 
Campo (SP).  
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Sentimentos de 
professores (as) 
diante da 
indisciplina de 
alunos (as) 
adolescentes.  
 
(Chaves, 2005) 

- Sentimentos de 
professores (as) 
diante da 
indisciplina 
praticada por 
adolescentes.   
 
  

- Três escolas da 
rede municipal de  
ensino.  
 
 - Dois professores 
e duas professoras 

- Não estuda 
os espaços 
escolares. 
 
 
 
 
 
  

- Fundamental II 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Entrevistas/São 
Paulo (SP).  
 
 
 
 
 
 
 
 

A Indisciplina no 
Ensino 
Fundamental: 
uma análise dos 
registros de 
ocorrências 
disciplinares de 5ª 
a 8ª séries 
 
(Corrêa, 2005) 
 
 
 

- O estudo da 
indisciplina na 5ª 
e na 8ª série do 
ensino 
fundamental, 
levando em conta 
o sexo, as séries, 
os atos 
praticados em 
grupo ou 
individualmente 
e os contextos e 
âmbitos de 
ocorrência.  
 

- Uma escola do 
ensino fundamental 
II. 
 
- Alunos de 5ª e 8ª 
séries. 

- Sala de aula, 
corredores e 
pátios 

- Fundamental II - Livros de 
ocorrências/ São 
Paulo (SP). 

A Indisciplina – 
Do Silêncio à 
Palavra:  
o esfacelamento 
do discurso 
docente? 
 
(Lopes, 2006) 

- O possível 
esfacelamento do 
discurso docente 
diante da 
indisciplina de 
alunos (as) que 
se manifestaria 
como discurso 
histérico.  

- Uma escola 
estadual.  
 
- Alunos e 
professores.  

- Sala de aula  - Ensino Médio - Livros de 
ocorrências / 
Santos (SP). 

Comportamento 
de indisciplina: 
um estudo com  
a 4ª série do 
ensino 
fundamental.  
 
(Yasumaru, 2006) 

- Os 
Comportamentos 
de indisciplina 
(interação 
professor-aluno e 
atuação do 
professor em 
situações de 
indisciplina) 
 

- Duas escolas da 
rede estadual de 
ensino.   
 
- Alunos e 
professores.  

- Sala de aula.  - Fundamental I - observação em 
sala de aula.  
 
Itapecerica da 
Serra e São 
Paulo (SP). 
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Mostra o Quadro 5 que todos os níveis de ensino foram estudados nas 

pesquisas, o que sugere que a indisciplina, com suas características atuais, não está 

presente apenas numa determinada faixa etária. Charlot (2005), ao falar da violência 

nas escolas, escreve o seguinte:  

 

os jovens envolvidos nos casos de violência são cada vez mais 
jovens. Os alunos de oito a treze anos, às vezes, revelam-se 
violentos até frente aos adultos; professoras da escola maternal 
dizem que também se defrontam com fenômenos novos de violência 
em crianças de quatro anos. (p.126).  

 

A maioria das pesquisas investigou escolas e professores do município de 

São Paulo e de cidades da Grande São Paulo. Uma pesquisa investigou uma escola 

da cidade de Santos (SP). Fora do estado de São Paulo, temos uma pesquisa sobre 

duas escolas da Grande Vitória (ES) e uma da cidade de Cáceres (MT). Não há, por 

parte de sete pesquisadores, justificativas rigorosas sobre a escolha das cidades 

investigadas. Pode-se inferir, entretanto, que essas escolhas, lembrando aqui o que 

disse Oliveira (2001), estariam relacionadas à biografia dos autores. Encontra-se em 

Camacho (2000) uma justificativa rigorosa desta escolha. Afirma a autora:    

 
no que se refere às agressões a alunos dentro da escola, o Estado 
ocupou a confortável 21ª posição no ranking nacional e o 3º lugar na 
Região Sudeste. O mesmo, entretanto, não se repetiu no quesito 
agressões de alunos a professores. O Espírito Santo ficou com o 5º 
lugar em termos de Brasil e com o 1º lugar na Região Sudeste. 
(p.17).   
 

Rebelo (2000), caracteriza a comunidade onde está localizada a escola  

dizendo que ela  

 

apresenta dificuldades pela ausência de infra-estrutura, baixa renda 
familiar, presença de subemprego, falta de segurança, índice 
preocupante de violência física, precariedade dos serviços públicos 
oferecidos à população, baixo grau de instrução dos adultos e difícil 
acesso a diversas formas de lazer e cultura. (p.20).  

 

Chaves (2005) também aponta dados socioeconômicos sobre a comunidade 

na qual estão inseridas as escolas.  

Camacho (2000), na obtenção de dados, recorreu a entrevistas, 

questionários, consultas a documentações e depoimentos de alunos, em uma escola 
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particular e outra pública – do Ensino Fundamental II – na cidade de Vitória (ES). 

Bocchi (2002) e Yasumaru (2006) obtiveram as informações a partir de observações 

das interações professor-aluno nas salas de aulas. O primeiro realizou a pesquisa 

em uma escola particular do Ensino Médio na cidade de São Paulo. Já o segundo, 

estudou duas escolas da rede estadual da cidade de São Paulo do nível 

Fundamental I. Rebelo (2000) analisou a indisciplina a partir de situações do 

cotidiano escolar, envolvendo professores, pais e alunos, de uma escola municipal 

do Fundamental I e II do município de São Paulo. Chaves (2005) utilizou-se apenas 

de entrevistas com professores para obtenção dos dados. A obtenção dos dados 

apenas por questionário ocorreu na pesquisa de Oliveira (2002), envolvendo 

professores do Fundamental I de nove escolas estaduais da cidade de Cáceres 

(MT). Epoglou (2004) obteve os dados através de encontros com grupos de 

professores, da rede pública e particular do Ensino Médio na Grande São Paulo, 

valendo-se também do uso de entrevistas. Nesses encontros forma estudados 

textos sobre a indisciplina. Desse universo, apenas uma não realizou pesquisa 

empírica (Medeiros, 2001). Por último, Corrêa (2005) e Lopes (2006) obtiveram os 

dados através da leitura dos registros disciplinares descritos nos livros de 

ocorrências das escolas, conhecidos como “livro negro”. Sobre o livro de 

ocorrências, Lopes (2006) faz a seguinte observação: no livro estavam registradas 

“as ocorrências consideradas graves ou que mais incomodavam os professores”. 

(p.14). E Côrrea (2005) ressalta que “muitos educadores descrevem com todos os 

detalhes o episódio, ao passo que outros são bem superficiais”. (p.110).  

A seguir passa-se a discutir as questões relacionadas às justificativas dos 

pesquisadores, seus objetivos, suas questões de pesquisa, bem como suas 

hipóteses. 

 

 

3.6. Justificativas, objetivos, questões de pesquisa e hipóteses  

 

Todas as pesquisas de caráter científico possuem seus objetivos e suas 

justificativas. Possuem também, geralmente, hipóteses e questões de pesquisas 

evidenciadas. Contudo, em algumas destas pesquisas as hipóteses e as questões 

fundamentais (em formas de perguntas) não estão explicitadas. O Quadro 6, a 

seguir, apresenta uma síntese desses dados.  
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QUADRO 6:  

 Justificativas, objetivos, questões de pesquisa e hipóteses 

 
 
 

OBRA/AUTOR/ANO 
 

JUSTIFICATIVA 
 

OBJETIVOS 
 

QUESTÕES DE 
PESQUISA 

 

 
HIPÓTESES 

 
Violência e 
Indisciplina nas 
práticas escolas de 
adolescentes: um 
estudo de duas escolas 
semelhantes e 
diferentes entre si. 
 
(Camacho, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- A necessidade de 
reflexão sobre a 
violência foi o mote 
preliminar para a 
realização deste 
estudo. (p.15). 
- Poucas pesquisas 
no Brasil sobre os 
temas; a importância 
da indisciplina e a 
da violência na vida 
escolar de 
adolescentes de 
classe média e 
segmentos da elite, 
mas, sobretudo, as 
incidências dos 
fenômenos nas 
praticas entre pares. 

 
- Buscar compreender a 
violência e a 
indisciplina praticada 
pelos alunos no interior 
das escolas; a  
tenuidade da  fronteira 
entre indisciplina e 
violência; quem pratica 
a violência; a quem ela 
é dirigida; o 
nascedouro dessas 
práticas violentas; 
como a violência se 
constrói e as suas 
formas de expressão.  
 

 
- Que aluno é esse que 
pratica a violência e a 
indisciplina?   
- Que escola é essa 
marcada pelos fenômenos?  
- De que família vem esse 
adolescente? 
- Quais relações ele 
constrói com seus pares e 
com os adultos na vida 
escolar? 
- Quem prática a violência, 
contra quem e por quê?  

 
- Escolas com bom 
nível de rendimento 
quanto à aprendizagem, 
não implicam 
necessariamente na 
redução da indisciplina 
e da violência. (não 
explicitada).  
- A violência e a 
indisciplina estariam 
relacionadas ao fracasso 
da socialização da 
escola.  

 
Indisciplina Escolar: 
multiplicidade de 
causas e sujeitos – um 
olhar sobre a escola 
municipal do Ensino 
Fundamental “José 
Honório Rodrigues”. 
 
(Rebelo, 2000) 
 

 
- A indisciplina 
como uma 
problemática em 
evidencia no 
cotidiano escolar.  

 
- Buscar as causas e 
formas de manifestação 
de indisciplina no 
cotidiano escolar 

 
- Quais seriam as causas e 
os sujeitos de manifestação 
do fenômeno? (não 
explicitada). 
 

 
- A indisciplina escolar 
não é só do aluno e está 
presente em vários 
segmentos da escola; 
- A indisciplina escolar 
pode estar relacionada 
ao ingresso de um novo 
sujeito histórico com 
outras demandas e 
valores numa ordem 
arcaica, despreparada.  
 

 
Indisciplina e Mal-
Estar na Educação: 
uma reflexão a partir 
da ética da 
psicanálise.  
 
(Medeiros, 2001) 

 
- Os impasses da 
prática educativa 
cotidiana diante da 
indisciplina. 

 
- Investigar a 
indisciplina a partir da 
teoria psicanalítica 
(ética da psicanálise). 

 
- Teria a ética da 
psicanálise algo a dizer à 
educação escolar? 

 
- Os impasses da 
experiência educativa 
(entre eles os atos 
indisciplinados dos 
alunos) situam-se para 
além daquilo que 
podemos reconhecer 
racionalmente.  
- Levanta hipótese, com 
base em Freud, de “que 
a racionalidade que 
anima os atos humanos 
não é inteligível no ato 
da ação” (p.99).  
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Indisciplina escolar: 
representação de 
professores que atuam 
no Ensino 
Fundamental na 
cidade de Cáceres – 
MT.  
 
(Oliveira, 2002) 
 

 
- Surge das 
inquietações sobre a 
indisciplina durante 
estágio 
supervisionado em 
Unidade de Ensino, 
no Mato Grosso. 

 
- Identificar a 
representação social de 
professores sobre 
indisciplina e apontar 
algumas medidas de 
ação pedagógica com 
objetivo de minimizar o 
problema. 
 

 
- Quais seriam as 
representações sociais de 
professores e professoras a 
respeito da indisciplina?  

 
- A representação social 
dos professores e dos 
demais agentes 
pedagógicos, que estão 
envolvidos no processo 
educativo, poderia 
impedir uma ação 
eficiente e preventiva 
contra a indisciplina. 
(não explicitada) 
 

 
Comportamentos de 
Indisciplina: uma 
análise de sua 
ocorrência em sala de 
aula.  
 
(Bocchi, 2002)  
 
 
 

 
- Insatisfação dos 
professores diante 
da indisciplina dos 
alunos.  
- Condutas 
inadequadas dos 
educadores  em sala 
de aula.  

 
- Identificar os 
comportamentos de 
indisciplina em sala de 
aula e como os 
professores atuam 
diante deles.  

 
- Quais são os 
comportamentos 
indisciplinados dos alunos? 
- Quando esses 
comportamentos ocorrem 
em sala de aula? 
- Qual é o efeito da atuação 
do professor? 

 
- A indisciplina em sala 
de aula estaria 
relacionada às práticas 
pedagógicas do 
professor (não 
explicitada).  

 
 
Crenças e 
Inquietações de um 
grupo de Professores 
de Química sobre à 
indisciplina em suas 
aulas.  
 
(Epoglou, 2004) 
 

 
- Insatisfação e 
preocupação com a 
qualidade do ensino 
de Química 
ministrado nas 
escolas brasileiras e 
queixa desse grupo 
de professores a 
respeito da 
indisciplina.  

 
- Entender como a 
indisciplina influencia 
o trabalho em sala de 
aula e ocupa lugar no 
imaginário dos 
professores.   
 

 
- Se ouvíssemos apenas os 
professores que têm 
problemas graves de 
indisciplina, 
conseguiríamos ter uma 
visão real do problema?  
- Se, de outro lado, 
procurássemos somente 
aqueles que não têm 
problemas disciplinares, 
poderíamos compreender o 
que pensam os outros? 

 
- Professores que 
refletem sobre o tema e 
usam o trabalho em 
grupo teriam  mais 
condições de enfrentar 
a indisciplina. 

 
Sentimentos de 
professores (as) diante 
da indisciplina de 
alunos (as) 
adolescentes.  
 
 
(Chaves, 2005) 
 

 
- Queixa dos 
diversos 
seguimentos da 
comunidade escolar 
sobre a indisciplina 
 

 
- Identificar os 
sentimentos de 
professores e 
professoras em relação 
à indisciplina, 
investigar a influência 
das identidades sociais, 
de gênero e os 
sentimentos 
evidenciados. 

 
- Quais são os sentimentos 
presentes na relação 
professor-aluno em salas 
com acentuado problema 
disciplinar?  
Como o professor lida com 
esses sentimentos?  

 
- A forma através da 
qual os professores e 
professoras se 
relacionam com os 
alunos pode provocar 
um contexto negativo, 
causando indisciplina e 
provocando mal-estar 
nos docentes.  
(não explicitada) 
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A Indisciplina no 
Ensino Fundamental: 
uma análise dos 
registros de 
ocorrências 
disciplinares de 5ª a 8ª 
séries. 
 
(Corrêa, 2005) 
 

 
- As queixas dos 
professores diante 
da violência, da 
indisciplina e da 
agressividade 
crescentes nas 
escolas.   

 
- Compreender a 
indisciplina escolar no 
ensino fundamental, a 
partir das análises das 
ocorrências dos livros 
de registros 
indisciplinares.  
 

 
- Como se manifestaria a 
indisciplina nos diversos 
espaços da escola (relação 
professor-aluno; relação 
aluno-aluno; processo-aula; 
danos ao patrimônio 
escolar e outros)?  
- Quais seriam as 
características da 
indisciplina por sexo e 
série?  
- Quais seriam as punições 
adotadas pela escola? 
 
(não explicitadas) 

 
Hipótese central 
  
- A indisciplina 
retratada, por meio das 
ocorrências, registrada 
no contexto da escola, 
revela em seu conjunto, 
apesar das variáveis, 
sexo, idade, ou 
situações 
experimentadas no 
cotidiano escolar, 
características que 
apontem para a 
predominância de 
comportamentos 
triviais, embora 
persistentes.   
 
Hipóteses específicas:  
 
- Existem diferenças 
marcantes entre os 
problemas disciplinares 
apresentados por alunos 
que ingressam na 5ª 
série do ensino 
fundamental com 
aqueles que se 
encontram na 8ª serie. 
- Os problemas de 
indisciplina sempre 
estiveram mais 
associados aos 
adolescentes do sexo 
masculino.  
- Considerando os 
espaços e momentos de 
ausência do controle 
direto exercido pelo 
professor com relação 
aos alunos é impossível 
inferir que os incidentes 
mais graves tendem a 
ocorrer nesses espaços.   
- Observando o 
contexto ou a situação 
em que é praticada, a 
indisciplina em grupo 
pode apresentar 
diferentes significativas 
em relação à aquela 
praticada 
individualmente.  
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A Indisciplina – Do 
Silêncio à Palavra: o 
esfacelamento do 
discurso docente? 
 
 
(Lopes, 2006) 
 
 
 

 
- As queixas dos 
docentes sobre a 
indisciplina.   

 
- Entender o 
esfacelamento da 
autoridade docente; 
- Trabalhar com o 
conteúdo manifesto no 
discurso docente; 
- Analisar as conversas 
paralelas, que tanto 
incomodam os 
professores, para além 
do seu conteúdo 
manifesto; 
 
  

 
- O possível esfacelamento 
do discurso do professor 
seria conseqüência ou 
queda da função paterna? 
- O questionamento 
discente como discurso 
histérico, questiona a 
autoridade docente ou o seu 
autoritarismo?  
- Será que a cassação da 
palavra do professor não 
haveria um sintoma 
psicanalítico a ser 
estudado? No caso, de 
quem? Do professor? Do 
aluno? Da instituição? Da 
educação? 
 

 
- A conversa do aluno 
em sala de aula mostra-
se o fator preponderante 
nas ocorrências escritas.  
- A conversa do aluno 
em sala de aula 
sintomatizaria a 
cassação da palavra 
docente; 
- As conversas em sala 
de aula seriam um 
desejo de interlocução 
pelos alunos, talvez o 
que se poderia nomear 
de discurso histérico.  
 

 
Comportamento de 
indisciplina: um 
estudo com a 4ª série 
do ensino 
fundamental.  
 
(Yasumaru, 2006) 

 
- Queixa dos 
professores a 
respeito da 
indisciplina.  
 

 
- Compreender a 
indisciplina escolar tal 
como ela ocorre em 
sala de aula e verificar 
como ocorrem esses 
comportamentos por 
parte dos alunos;  
- Verificar quais são os 
comportamentos mais 
recorrentes e como os 
professores se 
comportam diante 
deles.  
 

 
- Quais são os 
comportamentos 
indisciplinares que ocorrem 
em sala de aula?  
- Quando ocorrem tais 
comportamentos? 
- Qual o efeito da atuação 
do professor sobre o 
comportamento alvo? 
 

 
 - A indisciplina na sala 
de aula estaria 
relacionada aos 
problemas da prática 
pedagógica do 
professor (não 
explicitada) 

 
 

 

Percebe-se pelos dados do Quadro 6 que quase a totalidade das pesquisas 

apresenta suas justificativas atreladas aos impasses e às queixas dos professores 

diante da indisciplina em sala de aula. Em Camacho (2000) a justificativa parte do 

fato de haver poucas pesquisas no Brasil sobre o tema. Outro ponto da sua 

justificativa se refere à necessidade de reflexão sobre os fenômenos violência e 

indisciplina nas escolas de classe média. Outros pontos das justificativas se referem 

às posturas inadequadas de professores diante da indisciplina: Bocchi (2002) e 

Yasumaru (2006).  

Quanto aos objetivos das pesquisas, parte delas busca entender o fenômeno 

e as suas causas, identificando comportamentos de indisciplina e a atuação dos 

professores diante deles. Outra parte procura compreender as representações e 

identificar sentimentos de professores diante do fenômeno citado.  
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As questões de pesquisa, obviamente, têm relação direta com os objetivos. 

Nesse sentido, parte das questões refere-se às causas e as manifestações do 

fenômeno. Outra parte se refere aos alunos, aos professores e à escola. Em 

Medeiros (2001), existe uma questão diretamente relacionada à Psicanálise: teria a 

Psicanálise algo a dizer á educação escolar? Em Oliveira (2002) as questões estão 

atreladas às representações sociais dos professores sobre o fenômeno. Já em 

Chaves (2005) as indagações referem-se aos sentimentos dos professores.  

Sobre as hipóteses, cinco das pesquisas não as explicitam: Camacho (2000), 

Bocchi (2002), Oliveira (2002), Chaves (2005) e Yasumaru (2006). Entretanto, com 

base nas leituras (nas entrelinhas) extraiu-se, de cada pesquisa, pelo menos uma 

possível hipótese (ver Quadro 6).  

Quando se trata de investigar o fenômeno a partir de um ponto de vista 

pedagógico as hipóteses estão mais relacionadas a possíveis falhas dos docentes e, 

também, relacionadas ao currículo. Rebelo (2000), teria como hipótese, também, 

que a indisciplina estaria relacionada à entrada de um novo público escolar e a falta 

de preparo das escolas e dos seus agentes em atender essa demanda. Bocchi 

(2002) e Yasumaru (2006) têm como hipóteses centrais (não explicitadas) as falhas 

pedagógicas dos professores como determinantes da indisciplina.  

As pesquisas que tratam do tema a partir da Psicanálise o foco das hipóteses 

são os alunos. Em Medeiros (2001), a hipótese relaciona ao fato de que as ações 

das crianças e dos adolescentes situam para além daquilo que podemos conhecer 

racionalmente, pois estariam atreladas aos desejos. Lopes (2006) tem como 

hipótese que a indisciplina seria uma espécie de manifestação histérica dos alunos 

que se dá de forma inconsciente, cassando a palavra dos professores.  

Já Camacho (2000), que parte de uma perspectiva sociológica e que investiga 

duas escolas com bom rendimento em Vitória (ES), teria como hipótese (não 

explicitada) importante que a indisciplina e a violência estariam relacionadas à 

socialização dos alunos, que constrói suas próprias experiências nos espaços das 

escolas independentes da ação educativa destas. Também Corrêa (2005), que 

analisa a partir da Sociologia da Crítica tem como uma das hipóteses que a 

indisciplina estaria relacionada às variáveis sexo, idade e grupo. Outra hipótese 

importante de Corrêa é que a indisciplina teria se transformado em comportamentos 

triviais e persistentes em todos os espaços da escola.  
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Oliveira (2002), que trata a questão de um ponto de vista pedagógico e 

sociológico, tem como uma das hipóteses o fato de as representações sociais dos 

professores poderiam contribuir para uma ação pedagógica não preventiva em 

relação à indisciplina.  

Chaves (2005), que tem como referencial teórico Henri Wallon, fala dos 

sentimentos negativos dos professores diante da indisciplina. Esses sentimentos 

poderiam estar relacionados à imperícia dos professores no trato com os alunos, o 

que provocaria a indisciplina.  

Uma questão importante é a seguinte: enquanto que algumas hipóteses, na 

perspectiva pedagógica, atrelam indisciplina às práticas docentes, Camacho (2000) 

deixa claro que escolas com bons indicadores de rendimento não implicam 

necessariamente na redução da indisciplina e da violência.  

 

 

3.7. Atos de Indisciplina citados nas pesquisas  

 

Uma das grandes dificuldades no estudo da indisciplina e violência escolares 

está relacionada à sua caracterização. Isso porque a linha que separa indisciplina e 

violência é muito tênue. Segundo a pesquisadora Camacho (2000) “a violência se 

confunde, se interpenetra, se inter-relaciona com a agressão de modo geral e/ou 

com a indisciplina, quando se manifesta na esfera escolar”. (p.33). Uma solução 

razoável para caracterização dos fenômenos, segundo Charlot (2005), é 

apresentada pelos pesquisadores franceses.  

 
Os pesquisadores franceses desenvolveram muito, nestes últimos 
anos, uma distinção particularmente útil do ponto de vista teórico e 
prático: a distinção entre violência, transgressão e incivilidade. O 
termo violência, pensam eles, deve ser reservado ao que ataca a lei 
com o uso da força ou que ameaça usá-la: lesões, extorsão, tráfico 
de drogas na escola, insultos graves. A transgressão é o 
comportamento contrário ao regimento interno do estabelecimento 
(mais não ilegal do ponto de vista da lei): absenteísmo, não- 
realização de trabalhos escolares, falta de respeito, etc. Enfim, a 
incivilidade não contradiz nem a lei, nem o regimento interno do 
estabelecimento, mas as regras de boa convivência: desordens, 
empurrões, grosserias, palavras ofensivas, geralmente ataque 
cotidiano ao direito de cada um (professores, funcionários, aluno) 
ser respeitado. (p.128).  
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Se esta classificação é útil do ponto de vista teórico e também prático, em 

certas escolas, sugere Charlot (2005) que tal categorização não ajudaria muito, isto 

porque transgressões, violências e incivilidades estão entrelaçadas. De qualquer 

forma, creio que esta distinção é bastante válida. Diante disso, pergunto: o conceito 

de indisciplina é suficiente para explicar os atos presentes nas pesquisas? Passo 

agora a analisar os atos de indisciplina citados nas pesquisas.  

 

 
QUADRO 7: 

 Atos de Indisciplina citados na pesquisa  

 
 
Obra / Autor/ Ano  
 

 
Nível de 
Ensino 

 
Atos de indisciplina categorizados pelos pesquisadores / 

citados pelos professores investigados 
 
Comportamentos de 
Indisciplina: um 
estudo com a 4ª 
série do Ensino 
Fundamental. 
 
(Yasumaru, 2006) 

 
Fundamental I 

 
- Categorizado pelo pesquisador em ordem de incidência 
(atos de maior incidência a atos de menor incidência) 

 
 
Conversar, andar pela sala de aula, brincar, dar risada em tom alto, 
jogar algo em alguém, comer lanches, discutir, gritar, tomar 
refrigerante, correr pela sala de aula, brigar, recusar fazer a lição, 
ler revista, estourar saco de pipoca, cantar.  

 
Indisciplina escolar: 
representação social 
de professores que 
atuam no Ensino 
Fundamental na 
cidade de Cáceres – 
MT.  
 
(Oliveira, 2002) 
 
 
 
 

 
Fundamental I 

 
- Categorizados pela pesquisadora a partir das citações dos 

professores entrevistados. 
 
- Relacionadas aos colegas (alunos): agressividade, violência, 
briga, bater nos colegas, falar palavrões, ofensas, falta de respeito, 
não respeitar os pertences dos colegas (roubo). 
- Relacionadas ao comportamento na sala de aula e na escola: 
falta de limites, não obedecer às normas, não saber ouvir, não 
respeitar horários, bagunça, rebeldia, assovios, gritarias, 
brincadeiras, conversas, não parar sentado, agir de má fé, derrubar 
carteiras, jogar papel nos colegas, furar os colegas com lápis, 
masturbar-se, jogar bombinhas na sala, sair da sala de aula sem 
permissão, não fazer atividades; jogar bombinhas nos banheiros, 
arrancar galhos de árvores e colocar nas salas, quebrar objetos da 
escola, trazer armas e bebidas alcoólicas para a escola.  
- Relacionadas ao professor: responder ao professor com 
ofensas, falta de respeito, teimosia, desobediência, agressividade.  
- Relacionadas às atividades: falta de atenção, falta de interesse, 
distração, não participação, não executar as atividades. 
- Relacionada ao próprio aluno: alunos revoltados, descontrole 
emocional, não respeitar a si próprio, birra, mentiras, ira, ódio, 
egocentrismo, uso de drogas.  
- Relacionada aos funcionários: falta de respeito, agressividade, 
falta de educação com o diretor.   
- Outras: falta de higiene, problemas familiares.  
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Violência e 
Indisciplina nas 
Práticas Escolares 
de Adolescentes: um 
estudo de duas 
escolas semelhantes 
e diferentes entre si. 
 
(Camacho, 2000)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundamental II  

 
- Categorizados pela pesquisadora a partir das percepções dos 
alunos entrevistados  

 
 

Escola particular 
 
- Ações contra professores: agressão verbal, discussão, 
desrespeito, xingar, debochar, mandar o professor sair da sala, 
atrapalhar a fala do professor, chamar a professora de “gostosa”, 
gritar.  
- Depredações do prédio: depredação dos materiais, pichação de 
computadores, escrever nas portas dos banheiros, riscar carteiras e 
paredes, arrancar suporte de papel higiênico, jogar rolo de papel 
higiênico no vaso sanitário, etc.  
- Agressões e brigas entre pares: agredir colegas e professores, 
agressão verbal, briga de alunos com professores, bate-boca, 
abaixar as calças dos colegas, jogar ou atirar objetos nos colegas 
etc. 
- Brincadeiras de mau gosto entre alunos: empurrão, brincar de 
bater, guerra de bolinhas. 
Desrespeito a adultos e colegas: desrespeito a professores, xingar 
colegas, responder a professores, xingar professores.     
- Não cumprimento das normas e atividades da escola: matar 
aula, desobedecer as regras, ficar no corredor, vir sem uniforme, 
ser colocado para fora da sala de aula.  
- Outros: pedir impeachment da coordenadora, palavrões, roubo 
de materiais, quebrar carros dos moradores nos arredores da escola 
etc.  
 

Escola pública 
 
- Agressões físicas e verbais: agressão física, agressão verbal, 
alunos caem na porrada no recreio, alunos que batem na sala de 
aula, amarrar o colega e abaixar suas calças, xingar professor, 
corredor polonês, bater em colegas, atracar no corredor, porradas.  
- Depredações do prédio: destruição dos banheiros, quebrar os 
bens materiais da escola, quebrar vidros e telefones, entupir 
privadas, pichar parede e banheiro, quebrar bebedouro, quebrar 
computador, mesa e cadeira, etc. 
- Brincadeiras de mau gosto: chutes e socos que machucam, 
brincadeiras de mau gosto. 
- Outros: humilhações, ofensas, rasgar todos os cadernos, abrir e 
pegar dinheiro na mochila, roubar lanche de menores.  

 
Sentimentos de 
professores (as) 
diante da 
indisciplina de 
alunos (as) 
adolescentes no 
Ensino 
Fundamental.   
 
(Chaves, 2005) 

 
Fundamental II 

 
- Categorizados pela pesquisadora a partir das citações dos 

professores entrevistados 
 
- Atos de indisciplina (alunos): bate-boca, birra, xingar o guarda, 
xingar o professor, agarrar as alunas, atrapalhar a aula, conversar 
durante as aulas, recusar-se a sair da sala de aula quando solicitado 
pelo professor, andar pela sala, jogar água na quadra e no pátio, 
jogar bola com água na professora, jogar ovo na quadra.  
- Atos de violência (alunos): atirar uma faca durante a aula, 
ameaça de morte, envolvimento com narcotráfico, atear fogo no 
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lixo e quebrar o ventilador da sala.  
- Atos de indisciplina (alunas): xingar o professor, assediar o 
professor, usar roupas decotadas, briga entre elas, agir com mais 
violência quando brigam, conversar durante as aulas, subir nas 
cadeiras para olhar os jogadores na quadra, olhar com descaso, 
desafio e indiferença para com os professores e provocar tumulto 
devido ao medo de ameaça externa.  

 
A Indisciplina no 
Ensino 
Fundamental: uma 
análise dos registros 
de ocorrências 
disciplinares de 5ª a 
8ª séries 
 
(Corrêa, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundamental II  

 
- Atos descritos nos livros de ocorrências pelos professores e 

categorizados pelo pesquisador 
 
- Na sala de aula (5ª série): xingar o colega, agredir com soco, 
falar com a professora com desdém, conversar durante as 
explicações, brincadeiras, só executa atividades quando chamado 
atenção, escrever palavrões na lousa, não perceber a presença da 
professora na sala de aula, sair da sala em autorização do 
professor, chutar os colegas, guerra de giz, assoviar, chegar 
atrasados na sala de aula, não subir para a sala de aula após o 
intervalo, guerra de bolas de papel etc.  
-  Nos corredores (5ª série): gestos obscenos.  
-  No pátio (5ª série): estourar biribinha. 
- No recreio (5ª série): espancamento entre alunos, atos de 
discriminação, atirar alimentos nos colegas.  
- Na sala de aula (8ª série): desenhos obscenos nas carteiras, 
briga corpo a corpo, ruídos de porcos e soluços, xingamentos, 
jogar baralho, bater com as mãos espalmadas nas carteiras, 
bagunça durante as explicações, conversas, chegar atrasado na 
sala, falar em voz alta, gritar, ler jornal, guerra de giz etc.  
- Nos corredores (8ª série): tirar as calças frente à sala de aula. 
- No pátio (8ª série): agressões entre alunos. 

 
Indisciplina escolar: 
multiplicidade  
de causas e sujeitos 
– um olhar sobre a 
escola municipal do 
Ensino 
Fundamental “José 
Honório 
Rodrigues”. 
 
(Rebelo, 2000) 

 
Fundamental I 
e II 

 
- Citados pelos professores e professoras 

 
- não fazem lição de casa, não trazem materiais escolares, uso de 
walkman e boné nas aulas, conversam e andam pela sala durante 
as explicações, mascam chiclete durante as aulas, chupam balas e 
pirulitos, jogam bombas e aviozinhos de papel, entrar na sala de 
aula sem autorização, pichar carteiras com líquido corretor.  

 
Comportamentos de 
indisciplina: uma 
análise de sua 
ocorrência em sala 
de aula. 
 
(Bocchi, 2002)  
 

 
Ensino Médio 

 
- Categorizado pelo pesquisador em ordem de incidência 

(atos de maior incidência a atos de menor incidência) 
 
- Conversar, movimentar, executar atividade diferente da proposta, 
agredir oralmente, contrapor-se ao professor. 
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Crenças e 
Inquietações de um 
Grupo de 
Professores de 
Química sobre a 
Indisciplina em suas 
Aulas.  
 
(Epoglou, 2004) 

 
Ensino Médio 

 
- Citados pelos professores durante os encontros com a 

pesquisadora 
 

- Conversas na sala de aula, sentar com os pés em cima da carteira, 
sentar com as pernas abertas, bate-papo, brincadeiras, ficar fora da 
sala de aula, indisciplina no laboratório, bagunça, algazarra.  

 
A Indisciplina – Do 
Silêncio à Palavra: o 
esfacelamento do 
discurso docente? 
 
(Lopes, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensino Médio  

 
- Atos descritos nos livros de ocorrências pelos professores e 

categorizados pelo pesquisador.  
(Atos de maior incidência a atos de menor incidência) 

 
- Conversar/dizer/falar, não fazer lição, palavrões, 
atrapalhar/perturbar, atitude agressiva, agressão verbal, gritar, 
assoviar, agressão física, rir/gargalhar, movimentação excessiva, 
sair sem autorização do professor, responder, cantar, brincar, ler 
revista, chegar atrasado na sala de aula, emitir ruídos estranhos, 
sair e não voltar para a sala de aula, jogar bolinhas/aviões de 
papel, ignorar a presença do professor, atender celular, recusar 
tarefa, adulteração de diário de professores, namoro, entregar 
prova em branco, estourar bomba, desaparecimento de objetos, 
não obedecer ao mapeamento, ignorar sinal 

 

 

 

Encontrei muitas dificuldades na elaboração deste Quadro 7. Pesquisadores 

como Yasumaru (2006) e Bocchi (2002), através de suas observações de salas de 

aula classificaram os atos de acordo com os apoios teóricos. Camacho (2000) fez a 

classificação de acordo com as percepções dos alunos. Lopes (2006) e Corrêa 

(2005) classificaram de acordo com os registros de ocorrências escritos pelos 

professores. Epoglou (2004) não fez nenhuma classificação. Retirei os atos de 

indisciplina da fala dos professores inseridas na pesquisa. Oliveira (2002) classificou 

os atos de acordo com as citações dos professores através de questionários. 

Chaves (2005) fez a classificação de acordo com os atos citados pelos professores 

entrevistados. A caracterização da indisciplina feita pelos pesquisadores difere-se, 

em certa medida, da caracterização feita pelos professores. Pode se supor que os 

professores não citam os atos com base em um referencial teórico. Eles 

caracterizam o fenômeno a partir da sua experiência, do vivido. Já os pesquisadores 

fazem as caracterizações tendo em vista as definições e os conceitos de seus 

apoios teóricos. No entanto, certos atos citados pelos professores coincidem com 
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aqueles observados e caracterizados pelos pesquisadores (conforme Quadro 7). 

Cabe ressaltar que a pesquisadora Medeiros (2001) não realizou trabalho empírico.  

No Fundamental I não se encontra muitos atos de violência quando o 

fenômeno é classificado pelo próprio pesquisador, através de suas observações. 

Mas quando é o professor que faz o relato, encontra-se atos como: roubo, trazer 

armas e bebida alcoólica para a escola e brigas.  

Conversar em sala de aula é um ato com maior incidência nas pesquisas de 

Bocchi (2002), Yasumaru (2006) e Lopes (2006). As conversas em sala de aula 

motivaram o último pesquisador a elaborar sua tese com o objetivo de estudar o 

possível esfacelamento do discurso docente pelas falas dos alunos.  

Com base nas categorias incivilidades, violências e transgressões 

(indisciplina) tenta-se fazer certa classificação a partir do quadro 7.  

Incivilidades (não contradiz nem a lei, nem o regimento interno do 

estabelecimento, mas as regras da boa convivência: desordens, empurrões, 

grosserias, palavras ofensivas, geralmente ataca o cotidiano ao direito de cada um). 

Exemplos encontrados: jogar água em alguém, gritar, uso de palavrões, bagunça, 

conversas na aula, estourar saco de pipoca em sala de aula, brincadeiras de mau 

gosto, humilhações, algazarras, guerra de giz, falar com a professora com desdém 

etc.  

Violências (atos que atacam a lei com o uso da força ou que ameaça usá-la: 

lesões, extorsão, tráfico de drogas e insultos graves): exemplos encontrados: tráfico 

de drogas, roubo, agressões a professores e colegas, pichações, quebrar patrimônio 

público, atirar faca na professora etc.  

 Transgressões (comportamento contrário ao regulamento interno do 

estabelecimento – mas não ilegal do ponto de vista da lei). Exemplos encontrados: 

correr pela sala de aula, não respeitar horários, sair da sala de aula sem permissão, 

desobedecer as regras, vir sem uniforme, executar atividade diferente da proposta, 

chegar atrasado na sala de aula, não subir para a aula após o intervalo, entrar na 

sala de aula sem autorização, não fazer as atividades propostas etc.  

Certas práticas dos alunos podem, ao mesmo tempo, ser um ato de 

incivilidade, de violência e de transgressão (indisciplina). Por exemplo, agressão 

moral a professores e colegas. Cabe ressaltar que não fizemos a classificação 

anterior com base nos regimentos das escolas, mas sim levando em consideração 

as definições de cada fenômeno (Charlot, 2005).   
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No próximo item analisaremos referências feitas aos alunos e professores 

relacionadas ao fenômeno indisciplina.  

 

 

3.8. Referências ao professor e ao aluno 

 

Das dez pesquisas em análise, quatro têm como foco as implicações da 

indisciplina no professor. Oliveira (2002) faz um estudo a respeito das 

representações dos docentes sobre a indisciplina. Epoglou (2004) analisa as 

inquietações de um grupo de professores de Química diante do fenômeno. Chaves 

(2005) disserta sobre os sentimentos dos mestres. E, Lopes (2006), em sua tese, 

discute o possível esfacelamento do discurso e da autoridade docentes diante das 

manifestações de atos de indisciplina. As demais pesquisas, que não têm como foco 

o professor, este também tem papel relevante no desvendamento da questão. Pode 

se dizer que, os docentes, ora aparecem como culpados, ora como vítimas. 

Encontrei mais de 397 referências ao professor (ver Quadro específico no Anexo 2).  

Pretendo, a seguir, analisar alguns pontos importantes dessas referências. 

Não tenho a pretensão de extrair todas as conseqüências das análises feitas pelos 

pesquisadores relacionadas ao professor. Seria muita pretensão. Mas vou trazer 

para esse espaço algumas reflexões relevantes. Antes, porém, como base em 

Canário (2005) e em Dubet & Martucelli (1998) pretendo situar alguns aspectos a 

respeito do discurso atual sobre os docentes.  

De acordo com o sociólogo português, o professor está no centro da chamada 

“crise da educação formal”. Crise esta que provocou sérias implicações nesse grupo 

de profissionais. Um fenômeno conhecido como “mal-estar docente” estaria 

contribuindo para a chamada crise de identidade entre os mestres. Entre as 

conseqüências desse fenômeno estão: absentismo, a desmotivação, doenças 

profissionais e refúgio em posturas defensivas.  

As causas desse “mal-estar” estão relacionadas, segundo Canário (2005), a 

quatro fatores entrelaçados. Em primeiro lugar, existe um desencantamento em 

relação à escola em virtude do “modo como é socialmente percepcionada a 

profissão de professor”. (p.122). Em segundo lugar, o aumento do número desses 

profissionais, em decorrência da massificação do ensino, teria provocado certa 

desvalorização “... do estatuto profissional dessa profissão” (p.122). Em terceiro 
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lugar, o autor se refere ao processo de “proletarização” do ofício do professor. Os 

docentes já não controlam mais as atividades do seu ofício. Com as novas formas 

de regulação, esses profissionais, muitas vezes, não passariam de executores de 

projetos enviados pelo sistema de ensino. Por último, fala o autor, em decorrência 

da heterogeneidade do público escolar, da invasão da escola pelos problemas 

sociais. Entre esses problemas sociais presentes no interior da escola destacam-se 

a violência praticada, por exemplo, por confrontos entre grupos de gangues juvenis 

rivais e o tráfico de drogas etc.  

Dubet & Martucelli (1998) afirmam que, em decorrência do processo de 

massificação e da heterogeneidade do público escolar  

 

as velhas regras disciplinares não são mais aceitas e a escola não 
está mais protegida do mundo da adolescência e da juventude (...) 
um novo público de estudantes não corresponde mais às antigas 
normas da instituição. (p.4).  

 

A massificação do ensino, segundo os sociólogos, “rompe com o acordo 

inicial de expectativas entre alunos e professores, produz uma diversificação de 

objetivos escolares e enfraquece as barreiras existentes entre escola e o seu meio 

ambiente”. (p.5).  Existiria um embate entre o trabalho de construção da experiência 

por parte dos indivíduos e as lógicas da ação própria do sistema escolar que não 

pertence a esses indivíduos.  

Nesse quadro, o discurso sobre o professor é marcado por uma ambigüidade: 

ao mesmo tempo em que cresce a sua importância reconhecida pela sociedade, 

esta mesma sociedade cria mecanismos de controle sobre esse grupo de 

profissionais. Além disso, surgem, a todo momento, críticas por parte de grupos de 

pais, da mídia e dos especialistas da academia. Afirma Canário (2005):  

 

a situação profissional dos professores é, assim, atravessada por 
uma ambigüidade fundamental que corresponde à coexistência de 
uma retórica que enaltece a nobre “missão” dos professores com a 
progressiva instauração de modalidades de controle profissional que 
implicam uma real desvalorização de suas competências e saberes 
funcionais, fundados na autonomia. (p.123).  

 

Crise da escola e crise da profissão docente estão, portanto, articulada  no 

contexto histórico das mutações do sistema de ensino ocorridas em várias partes do 

mundo.  
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Ao analisar situações da realidade portuguesa Canário admite que o grupo de 

professores vive essa crise com sofrimento, angústia e, muitas vezes, em silêncio.  

Nesse contexto, a questão da formação docente é tida pelos sistemas de 

ensino como algo imprescindível. O sociólogo deixa claro que os problemas atuais 

da escola, pelo menos em Portugal, aparecem nos discursos diretamente 

relacionados à formação. Haveria uma desconfiança da sociedade em relação a 

esse grupo de profissionais. Sendo assim, a formação é  

 

encarada como uma verdadeira panacéia dos problemas que 
afectam os sistemas escolares, é tributária da visão contraditória 
que impera sobre os professores, em que a elevadas expectativas 
sobre a sua acção corresponde, simetricamente, a uma visão de 
desconfiança sobre um grupo profissional visto como 
potencialmente incompetente para cumprir a sua função. (p.125).  

 

Uma das contradições deste discurso está exatamente nas políticas de 

formação. Critica-se o professor por ser tradicional e, na hora dos cursos de 

aperfeiçoamento, tenta-se formar o professor nos moldes tradicionais. “Querem 

educar as escolas e os professores à semelhança, do modo como a escola 

tradicional (que se pretende mudar) procura educar as crianças”. (p.126).  

Crescem, então, os estudos sobre esse grupo de profissionais. Nos estudos 

sobre a indisciplina escolar o professor também ganha certa centralidade, como a 

pesquisa aqui relatada, de certa forma, procura demonstrar.  

Passo agora a elencar, com base no Quadro 8 (Anexo 2) algumas 

características relacionadas aos professores encontradas nas pesquisas.  

 

 

3.8.1. Professor autoritário 

 

Em sua dissertação, Rebelo (2000), fala do professor que, tendo uma 

“concepção bancária de educação”, não sabe como enfrentar os problemas de 

indisciplina em sala de aula. Diante dessas dificuldades, o professore “por meio da 

disciplina imposta aos seus alunos, tentava-se, inconscientemente, formar corpos 

submissos e manipuláveis”. (p.28). Em outra passagem aparece o professor que 

considera o “silêncio, a passividade e a estagnação dos alunos” (p.28) como 

condições indispensáveis para transmissão do conhecimento. Nesse quadro, então, 
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onde o professor tenta impor inconscientemente uma disciplina e exigir silêncio de 

um grupo de alunos com culturas diferentes daquela presente no currículo da 

escola, a indisciplina surgiria como uma espécie de denúncia e resistência. O 

fenômeno “denuncia a discriminação da qual (o aluno) é vítima, por meio de atitudes 

incômodas entendido por essa concepção (bancária de educação) como 

indisciplina”. (p.50). A indisciplina estaria dentro de certa legitimidade não entendida 

pelos docentes. Nesse quadro, o aluno acabaria criando um espaço próprio de 

atuação “diferente daquele imposto pelo professor por meio de uma pratica 

silenciadora na qual apenas a sua fala é valorizada”. (p.50). Isso provocaria, na 

visão da pesquisadora, não apenas um desequilíbrio no aspecto profissional, mas 

também no aspecto pessoal do docente.  

Em Oliveira (2002), em situações de indisciplina, alguns professores 

mostram-se perdidos, não sabendo “quando termina sua autoridade e começa o 

autoritarismo” (p.59). Aqueles que sentem sua autoridade ameaçada pela 

indisciplina acabam adotando práticas pedagógicas “autoritárias e repressivas que 

podem gerar novos conflitos” (p.51). Aqui, o autoritarismo docente, que teria como 

pretensão coibir os atos de indisciplina acaba provocando o contrário: mais conflitos. 

Essas práticas autoritárias adotadas por certos professores não trazem, segundo a 

pesquisadora, resultados satisfatórios na aula. Ela acrescenta que o reconhecimento 

da autoridade docente por parte dos alunos dependeria de certa competência 

profissional. O professor precisaria “ter perícia, habilidade e destreza no exercício da 

sua função” (p.69). A legitimação da autoridade docente não estaria, portanto, dada 

a priori.  

Lopes (2006) faz uma reflexão a respeito do possível esfacelamento da 

autoridade docente. Certos professores, diante da indisciplina, recorrem a um certo 

discurso autoritário. Para o pesquisador, o professor “impõe a sua fala e, com ela, 

seu discurso prenhe de autoridade”. (p.22). Entretanto, aquele professor que sente 

que sua autoridade foi perdida “dificilmente consegue estabelecer uma relação 

autoritária com seus alunos”. (p.98). Outros professores ainda, no entanto, não 

percebem que os alunos “transitam em outra ordem (e), na falha da autoridade, 

apelam para o autoritarismo”. (p.104). Nesse contexto, onde os professores teriam a 

sua fala cassada pelos alunos através da indisciplina, muitos tentam impor ou 

resgatar sua autoridade perdida através de um discurso em descompasso com o 

seu tempo. Seria, segundo o autor, o discurso do “mestre antigo”.  
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Em Yasumaru (2006) as práticas coercitivas estão presentes nas escolas 

pesquisadas. Ele menciona ações de uma professora que agiu de forma coercitiva 

não apenas durante as transgressões, mas também “quando o aluno desempenhava 

de forma diferente da exigida”. (p. 56). Aqui, então, o autoritarismo não está 

presente apenas quando há transgressões, mas também diante de comportamentos 

que possam contrariar o docente.   

As pesquisas mostram, entretanto, um outro tipo de comportamento de 

professores diante da indisciplina. Trata-se daquele professor permissivo.   

 

 

3.8.2. Professor permissivo  

 

O professor permissivo é aquele que, devido a algumas razões, não 

consegue conduzir de forma eficiente salas indisciplinadas. Uma dessas razões, 

segundo Oliveira (2002) se refere à confusão que alguns docentes fazem entre 

democracia e permissividade. Em situações de indisciplina, então, esse tipo de 

professor se sente inseguro e confuso. Alguns acabam, na intenção de serem 

democráticos, caindo na licenciosidade, trazendo, dessa forma, também danos à 

prática educativa em sala de aula. Afirma Oliveira:  

 

na intenção de proporcionar um clima de trabalho democrático, os 
professores acabam por permitir a licenciosidade e perdem o 
controle da situação, provocando atritos desnecessários que levam 
a um desgaste da imagem da autoridade. (p.66).  

 

Se, por um lado, as práticas autoritárias não trazem benefícios para os alunos, no 

outro extremo estão os professores que tudo permitem, contribuindo, assim, também 

para prejuízos ao processo ensino-aprendizagem.  

Yasumaru (2006) detecta  

 

pelo menos dois padrões de comportamentos dos docentes frente à 
indisciplina: ou ser extremamente sensível a quaisquer 
comportamentos dos alunos que sejam diferentes do ficar sentado e 
quieto ou extremamente lenientes com sua ocorrência, 
simplesmente ignorando-a. (p.68).  
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Nota-se, assim, que a indisciplina nas escolas, com suas características 

atuais, surge como uma força que vai moldando determinado tipo de professor. De 

acordo com as características de cada docente, surgem os diversos 

posicionamentos e comportamentos em sala de aula diante das transgressões. Um 

comportamento também discutido se refere ao professor idealista e/ou saudosista.  

 

 

3.8.3. Professor idealista e/ou saudosista  

 

A indisciplina, algumas vezes, também é explicada da seguinte forma: o 

professor, na suas práticas pedagógicas, não trabalha com base no aluno real, mas 

sim levando em conta um ideal de aluno supostamente presente no seu imaginário. 

Sendo assim, agiriam os docentes em função de seus próprios valores e não em 

função da cultura dos discentes. Para Oliveira (2002), “o professor determina como 

aceitável, o comportamento daquele aluno cujas atitudes e costumes demonstram 

proximidade com seus valores, com aquilo que ele julga correto”. (p.44). Sendo 

assim, “aquele aluno que não se enquadra no ‘modelo’ estabelecido pelo professor 

passa a ser discriminado”. (p.45). Medeiros (2001) também afirma que escolas 

“desenvolviam-se atividades e se estabeleciam normas sem nunca pensar no aluno 

real para quem elas se destinavam”. (p.82). Em Lopes (2006), “na queixa do 

professor, subjaz certo saudosismo: sugere sempre vazar o desejo de um refluxo de 

liberdade para que se apresente sua autoridade docente, travestida de 

autoritarismo”. (p.100). Nas condições atuais, entretanto, com o provável 

esfacelamento do discurso docente, parece que houve uma certa inversão da ordem 

do poder, conforme afirma Lopes:  

 

no passado, o professor detinha a autoridade e o poder da fala: era 
o protagonista; o aluno era o antagonista silencioso. Hoje, os papéis 
talvez tenham se invertido: o aluno protagoniza a cena, o professor, 
antagonista do aluno, debate-se na lamúria ou pseudo-autoridade 
resvalando para o autoritarismo. (p.117).  

 

Nesse quadro de indisciplina os professores, não raro, “passam 

constantemente por (uma) situação (de zombaria)”. (p.141). Dessa forma, tentam 

como no passado, “impingir um silêncio absoluto para que possam lecionar”. (p.157). 

Eles, no entanto, com essa postura, muitas vezes fracassam na tentativa de impor 
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mecanismos de controle retirados do passado como, por exemplo, a exigência de 

uma disciplina rígida e do silêncio absoluto.  

Em outras situações, ainda segundo Lopes (2006), o professor apela, no 

combate à indisciplina, ao discurso racional. “Alguns professores acreditam que o 

apelo à razão poderia resolver os casos de indisciplina”. (p.103). No entanto, “ao 

notar a ditadura das palavras em sala de aula, parece que o aluno desconecta-se da 

manipulação exercida pelo autoritarismo docente: ignora a fala do professor, que se 

sente invisível e com a sua palavra cassada”. (p.152). Não conseguindo, então, o 

silêncio do passado, alguns professores, adotam uma nova postura que se traduz 

em “uma nova maneira de relacionarem-se com os alunos, pais e equipe técnica”. 

(p.239). Em sala de aula, porém, diante do fracasso do discurso do “mestre antigo”, 

“o professor faz ‘cena’, encena uma nova performance para tentar conviver com a 

situação conflitante estabelecida”. (p.239). No entanto, conforme Lopes (2006) “o 

que parece ter restado dos semblantes dos professores do passado é apenas uma 

pose: algo artificial”. (p.249). Artificialidade esta ignorada pelos alunos que agem 

cassando o seu discurso. Esse agir dos alunos, ao contrário dos alunos do passado, 

muitas vezes se caracteriza pela falta de polidez, cortesia e civilidade. 

Características estas que se manifestam quase sempre através da indisciplina.  

Alguns professores, então, repetem segundo Lopes (2006), o discurso do 

“mestre antigo”. Estando, então, em descompasso com o seu tempo. Conforme o 

pesquisador, o mestre antigo difere do mestre contemporâneo no seguinte aspecto:  

 

o mestre antigo considerava-se e era insubstituível: era detentor da 
sabedoria, um saber idealizado. O mestre moderno caracteriza-se por 
ser substituído, quando não dispensado (as novas tecnologias, a 
educação à distância). O mestre antigo posicionava-se de forma 
hierárquica tão superior que o aluno era destituído do lugar de sujeito, 
transformando-se apenas em objeto em suas mãos. (p.187).  

 

Com a queda do discurso do mestre antigo, mas que ainda persiste até hoje 

entre alguns docentes, Lopes (2006) afirma que “parece restar ao professor um 

futuro a ser inventado nesse mundo mutante, século XXI, em que as identidades 

estão em crise”. (p.255).  

Se em Lopes (2006) alguns professores, no combate à indisciplina, recorrem 

ao discurso do passado, em Rebelo (2000) certos professores importam do passado 

modelos de disciplinamento. “Imposta pelo professor, a disciplina (...) originária na 
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ideologia liberal do século XVII, tem a função de aprisionamento e controle do 

homem”. (p.49).  

Portanto, alguns professores, nas suas práticas pedagógicas, teriam como 

referência a escola tradicional. Para reverter esse quadro, seria necessária uma 

formação docente adequada.  

 

 

3.8.4. A questão da formação docente e a indisciplina 

 

Esses embates estariam, segundo as pesquisas, colocando “em xeque” a 

formação dos docentes. Hoje, com a indisciplina constante, cada aula é vivida como 

um suspense. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Para Epoglou (2004), “o 

professor, toda vez que entra em sala de aula, precisa estruturar uma nova 

estratégia, um novo plano de ação, já que cada dia surgem elementos 

desconhecidos”. (p.47).  

Os professores, então, nos dias atuais, estariam atuando em instituição 

marcada pela instabilidade. Um dos componentes dessa instabilidade é a 

indisciplina permanente dos alunos. Segundo Dubet & Martucelli (1998) “a formação 

dos atores não se reduz mais harmoniosamente a um funcionamento regrado de 

uma instituição, na qual cada um desempenha seu papel”. (p.1).  

Nesse quadro de imprevisibilidade, afirma Yasumaru (2006): “deixar os alunos 

sem tarefa, ou porque alguns já terminaram, embora outros não, ou porque não lhes 

foi atribuída tarefa, é uma situação favorecedora de indisciplina”. (p.48). Alguns 

professores, então, não possuindo estratégias eficientes para evitar os atos de 

indisciplina lançam mão de um recurso muito utilizado nas escolas e muito criticado. 

Diz Lopes (2006): “enchem a lousa de matéria: a matéria do conteúdo disciplinar. 

Enquanto copiam os alunos calam, quando calam”. (p.161). Nesse contexto, então, 

o professor, declara Oliveira (2002), precisa “de perícia, habilidade e destreza no 

exercício da sua função” (p.69). Precisa também desenvolver “atividades 

significativas e interessantes, que lhes proporcionem um sentimento de progresso e 

auto-estima. (Dessa forma), o mau comportamento ficará reduzido ao mínimo”. 

(p.52). Aqui, o bom comportamento do aluno já não dependeria dos valores da 

instituição, mas sim de uma atividade pedagógica eficiente. No entanto, segundo 
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Bocchi (2002) os professores “encontram-se confusos quanto ao seu gerenciamento 

(da indisciplina) necessitando de auxílio”. (p.2).  

Pelo que foi visto, então, a indisciplina parece desestruturar o professor em 

sala de aula. Mais do que isso, coloca em questão as capacidades profissionais dos 

docentes. Não estando parte dos professores preparados para gerenciar os 

problemas de indisciplina. Nascendo, assim, diante destas dificuldades uma certa 

impotência (na sala de aula o professor não é o dono da situação) e outros 

sentimentos de mal-estar.  

 

 

3.8.5. Indisciplina e os sentimentos dos professores  

 

Até agora, pelo que foi discutido, certos professores aparecem nas pesquisas 

como profissionais que, diante da indisciplina, agem de forma autoritária. Já outros 

não apresentam capacidade pedagógica para lidar com o fenômeno e com outras 

manifestações em sala de aula. Como afirma Oliveira (2002) “... nem todos os 

professores têm habilidades e bom senso para lidar com a adversidade”. (p.44). 

Para Chaves (2005)  

 

... os comportamentos indisciplinados comunicam também a 
inadequação das atividades, já que a maioria discente tem o foco de 
atenção voltado a outras direções que as apontadas na ação 
docente”. (p.126). (grifo do autor).  

 

Além das implicações do fenômeno já apontadas anteriormente, a indisciplina 

vem afetando também o estado de espírito (o ânimo) dos professores, causando o 

chamado “mal-estar docente”. No entanto, Chaves (2005), que teve como objeto de 

estudo esse “mal-estar” afirma o seguinte: “o sentimento de mal-estar e apatia 

podem derivar do grau de imperícia experimentado pelo adulto diante da esfera 

emocional que se estabelece”. (pp.115-116). É como se o professor, devido a essa 

imperícia apontada pela pesquisadora, estivesse produzindo aquilo que ele tenta 

evitar: as transgressões nas aulas.  

Estrela (2002), estudiosa portuguesa da disciplina-indisciplina, afirma que, 

entre as perspectivas de análises do fenômeno, encontram-se os teóricos que se 

apóiam no interacionismo simbólico. Essa corrente possui um ponto em comum com 
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as idéias de Chaves. O interacionismo simbólico também considera que “a 

indisciplina resulta de estratégias de respostas dos alunos a situações cuja definição 

difere da dos professores”. (p.88). Diante destas estratégias usadas pelos alunos 

surgem negociações entre os atores envolvidos na relação pedagógica. Nesse 

processo, segundo Estrela (2002) “cada um utiliza as armas que dispõem para fazer 

prevalecer os seus interesses”. (p.88). Entretanto, são “as correntes pedagógicas 

quem mais põem em relevo o papel do professor como agente de indisciplina” 

(p.89), porque analisam diretamente o fenômeno a partir da aula. Mostra Estrela 

(2002), porém, com base nas suas pesquisas em Portugal, que em situações de 

indisciplina as intervenções dos professores são muito parecidas. Não se baseiam 

“na aplicação sistemática de uma determinada teoria psicológica ou pedagógica”. 

(p.90). Agem mais intuitivamente e com base na experiência.  

Culpado ou não, certos professores vivem o fenômeno com angústia. Chaves 

(2005) elenca certos sentimentos que tomam conta do espírito do professor: 

impotência, medo, frustração, raiva, incômodo etc. São afecções que provocam 

tristeza. E a tristeza, de acordo com Espinosa (1979), diminui a potência de agir dos 

indivíduos, causando, por conseguinte, passividade. Pode-se concluir que a 

indisciplina provoca em parte dos professores um estado de apatia, prejudicando 

seriamente suas ações pedagógicas.  

 

 

3.8.6. Professores ativos 

 

Encontrei nas pesquisas algumas referências a respeito de professores que 

atuam de forma ativa e são engajados no processo educativo. Corrêa (2005) afirma 

o seguinte: “não podemos subestimar ou ignorar que possa haver determinados 

contextos escolares, ações no plano do esforço individual, de vários educadores, no 

sentido de reverter essa tendência e resistindo a ela”. (p.41). São professores que, 

independente das adversidades e da falta de apoio do sistema de ensino, tomam 

decisões a partir dos seus próprios esforços para realizar um bom trabalho 

pedagógico. Epoglou (2004) diz que “as professoras (...) vão fazendo algumas 

tentativas para conseguir atingir alunos que não estão colaborando com a aula”. 

(p.130). Cabe ressaltar que, Camacho (2000), apesar de suas críticas feitas a 

algumas atuações dos professores, acrescenta que as duas escolas investigadas 
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apresentam alto nível de aprovação e possuem um quadro de bons professores. 

Isso, entretanto, não reflete diretamente nos comportamentos indisciplinados e na 

violência dos alunos, já que a socialização dos alunos acontece às margens das 

propostas da escola.  

 

 

3.8.7. Os alunos  

 

Se, a caracterização do professor no quadro da indisciplina, está relacionada 

à perspectiva do pesquisador, isso também acontece na hora que se insere os 

alunos nas discussões.  

Na perspectiva pedagógica a razão principal da indisciplina estaria vinculada 

ou às falhas dos professores ou a um currículo em descompasso com a cultura do 

“aluno real”. Ou vinculada à atuação pedagógica da escola como um todo. Para 

Rebelo (2000) “o aluno com cultura diferente da transmitida na escola, sentindo-se 

excluído, sem espaço para pronunciar o seu mundo, é levado a acreditar que existe 

apenas uma maneira correta que não é a sua”. (p.50). Essa exclusão, no entanto, 

acaba contribuindo para que o aluno encontre brechas na organização escolar para 

pôr em prática as suas maneiras de ser. Nesses espaços apropriados pelos alunos 

podem ocorrer manifestações de atos indisciplinados, muitas vezes fora do controle 

da estrutura disciplinar. Haveria aqui uma socialização à margem das propostas da 

escola. Camacho (2000), na esteira de Dubet, que analisa a indisciplina a partir da 

Sociologia, se refere a uma crise da socialização escolar. “A escola não tem 

cumprido o seu papel de hominizar porque sua função socializadora não se tem 

evidenciado, provocando, assim, um espaço onde o aluno tem construído uma 

experiência da violência”. (p.36). Nessa linha de pensamento, Dubet & Martucelli 

(1998) afirmam que, com a massificação do ensino, “a escola assegura sempre a 

transmissão de uma cultura e de competências sociais, mas essa inculcação tem 

passado silenciosamente pelas atividades dos atores, que parecem assim atores de 

sua própria socialização”. (p.5). Trazendo a questão dos alunos indisciplinados para 

a sala de aula Oliveira (2002) declara que “os alunos possuem uma idéia do bom e 

do mau professor e reagem de forma diferenciada a cada um deles”. (p.150). O 

aluno pode, por exemplo, diante de um professor que, na sua visão, comete 

injustiças com a classe ou com certos alunos, usar a indisciplina como meio para 
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atingir esse professor. Mais do que isso, Bocchi (2002), em consonância com as 

idéias de Freller, afirma que “... a indisciplina é considerada legítima (pelos alunos) 

se os comportamentos considerados indisciplinados ocorrem com o professor que 

desrespeita a classe, ensina mal, falta muito e é injusto”. (p.6). Já Epoglou (2004), 

que discute o fenômeno com um grupo de professores de Química, escreve sobre 

alunos que, em situações de indisciplina, passam a exigir dos professores, da 

direção e dos demais agentes escolares rigor e “pulso firme” contra os 

transgressores. São alunos que, se sentindo incomodados com aqueles que, de 

alguma maneira, atrapalham a aula através da indisciplina “reclamam que a escola, 

a direção ou até mesmo os professores não fazem nada, ou pior, não tem pulso 

firme para resolver esse tipo de problema”. (p.117). Outros alunos, ainda, segundo a 

pesquisa de Yasumaru (2006), diante das imposições do professor, podem agir de 

duas maneiras: “ou aceitam ou se rebelam”. (p.114). Na sala de aula, ainda de 

acordo com Yasumaru, a ociosidade dos alunos é uma condição favorecedora da 

indisciplina. “Deixar os alunos sem tarefa, ou porque alguns já terminaram, embora 

outros não ou porque não lhes foi atribuída é uma situação favorecedora de 

indisciplina”. (p.48). Portanto, recomenda aos professores, ocupar todo o tempo dos 

alunos com atividades.  

Nas perspectivas estritamente sociológicas o foco das análises deixa de ser 

os professores e a atenção maior se volta para os sujeitos da indisciplina: os alunos. 

Desta forma, todos os espaços da escola, onde estão presentes grupos de alunos, 

são analisados. Aqui, a indisciplina não se reduz apenas às falhas pedagógicas ou 

as condutas dos professores. Conflitos entre pares, nessas perspectivas, passam a 

ser indispensáveis no desvendamento das transgressões. Conforme Corrêa (2005), 

que analisa o fenômeno a partir da Teoria Crítica da Sociedade, “um dos aspectos 

preocupantes que o nosso trabalho mostra, é justamente a grande incidência que 

apresentam como características uma conflituosa relação entre pares”. (p.127). Essa 

conflituosa relação é a geradora principal, na análise de Corrêa, dos casos de 

transgressões. Uma característica marcante desses conflitos é, segundo Corrêa, “o 

aspecto brutal que muitos divertimentos assumem, inclusive nas relações entre 

pares”. (p.128). Camacho (2000) também detecta aspectos preocupantes dessas 

relações entre pares: “o fundamental é não ser rejeitado e estar incluído em todas as 

atividades grupais, porque a necessidade de pertencimento é vital e o ostracismo é 
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temido”. (p.127). Os mecanismos, através dos quais os alunos usam para serem 

aceitos, são, em si mesmos, bastante reveladores.  

 

O desejo de ser acolhido no grupo faz com que determinados alunos 
utilizem do artifício da indisciplina para chamar a atenção dos seus 
colegas sobre si. Notadamente uma inversão de valores: o 
valorizado é o mau (...). Para ser eleito como referência, o jovem 
precisa ser valente, corajoso, temido, cometer atos de transgressão, 
de ameaças, de enfrentamento e até de violência, ou seja, ele 
precisa mostrar visibilidade. (p.185).  

 

Portanto, a aceitação do aluno em grupo não dependeria de valores éticos, e 

sim da sua capacidade de cometer atos de violência, de transgressões e de 

ameaças. Nesse quadro, a inversão de valores pode também ser vivenciada num 

outro relato da pesquisa de Camacho (2000). O aluno estudioso, com bom 

rendimento, respeitador das regras e com atitudes “civilizadas” passam a ser vistos, 

por parte dos grupos indisciplinados, como homossexuais. Sua sexualidade passa a 

ser atrelada ao seu bom comportamento, à sua disciplina. Diz a pesquisadora:  

 

há a tendência, entre os alunos, de se relacionar bom rendimento 
escolar com homossexualidade. Ser estudioso e disciplinado é ser 
homossexual. A “macheza” está diretamente ligada à coragem de 
transgredir, de agredir, de não estudar, mas tendo a competência de 
ser aprovado, mesmo que seja utilizando-se de outros subterfúgios 
que não a dedicação aos estudos. Essa ideologia é plantada por 
aqueles que impõem o seu poder na base da força, da ameaça e da 
agressão. (p.230).  

 

Nesse contexto, o discriminado é o “bom aluno”, uma vez que o valorizado, 

por certos grupos de pares, é o transgressor, o violento e o que demonstra virilidade.  

Nessas relações conflituosas, indisciplinadas, o tratamento entre pares se dá, 

conforme Corrêa (2005), “por meio de piadas, deboches, insultos, calúnias.” (p.147). 

Mais ainda: os mais respeitados e os mais temidos, em uma das escolas 

investigadas (Pedra Pitanga) por Camacho (2000) são “os ‘bons de sela’ (talvez, o 

termo qualificado mais adequado seja temidos’) (...). Eles se impõem pela força, pela 

agressão, pela violência”. (p.146). Atitudes violentas são detectadas também pelos 

pesquisadores nas salas de aulas. Camacho (2000) descreve uma cena de 

incivilidades ocorridas durante uma aula: “um garoto dança, outro canta. Ninguém 
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fala, todos gritam para se fazerem ouvir. A palavra mais gritada é ‘professora’”. 

(p.81). E Correa (2005) escreve:  

 

dar as costas enquanto o professor fala, reunir-se em grupos com o 
intuito de provocar conversas, gracejos e brincadeiras e uso 
freqüente de aparelhos eletrônicos, inclusive walkman, por 
determinados alunos, seja para furtar-se temporariamente ao que 
está sendo proposto como atividade pelo professor, seja 
simplesmente como meio de entretenimento. (p.25).  
 
 

Ser adulto e pertencer a uma instituição já não é mais suficiente para adquirir 

respeito entre crianças e adolescentes. A autoridade tem que ser conquistada, 

sobretudo a partir de competências técnicas e da capacidade para dialogar com o 

grupo.  

E, de acordo com a perspectiva da Psicanálise, o conhecimento das regras, 

por parte dos alunos, também não são suficientes para a redução das 

transgressões. Medeiros (2001) retira da sua experiência o seguinte relato:  

 

qual foi a nossa surpresa, quando, ao decidirmos qual a criança 
responsável pela decisão de cada regra, elas nos mostravam o mais 
completo conhecimento das mesmas. Mais ainda, era justamente a 
criança que não conseguia ouvir os colegas a que nos dizia: ‘tem 
que ouvir o colega’. Ou a que não consegue se controlar e que 
resolvia todos os seus problemas batendo nos amigos que afirmava: 
‘não pode bater nos colegas. (p.24).  

 

Com base no pensamento de Freud e Lacan a pesquisadora deixa claro que 

as nossas ações e também as ações das crianças – salvo as especificidades – não 

são movidas exclusivamente por uma decisão racional. Medeiros (2001) vincula a 

ética ao desejo. A partir do desejo o sujeito sempre está em busca de um bem 

sempre inatingível. Sendo assim, a ética pensada pela Psicanálise situa-se para 

“além do sentimento de obrigação”. (p.70). Outra passagem interessante do seu 

texto é bastante esclarecedora.  

 

A ética começa no momento em que o sujeito coloca a questão do 
bem que ele buscava nas estruturas sociais sendo obrigado a 
descobrir a profunda ligação através da qual, aquilo que para ele, se 
apresenta como a lei, está intimamente ligada à estrutura própria do 
desejo. É aí que o sujeito articula a sua conduta como estando 
sempre a uma certa distância em relação ao desejo final, aquele que 
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a teoria freudiana descobre sobre o nome de desejo do incesto. 
(p.94).  

 

Instala-se, então, a tensão vivida pelo sujeito entre as normas e os seus 

desejos.  

 

 

3.9. Referências à escola e à família     

 

A escola e a família são duas instituições consideradas importantes para a 

formação moral dos indivíduos. Por conseguinte, ao longo da História da sociedade 

industrial, funcionaram como dois pilares essenciais para reprodução das relações 

sociais capitalistas.  

No caso da família, busca-se aqui não qualquer referência dos pesquisadores 

a esta instituição.  Mas, sim, referências importantes atribuídas pelos pesquisadores 

à família nas explicações da indisciplina. No caso da escola, tentarei evidenciar as 

referências dos autores às suas funções, à sua forma e à sua organização nas 

discussões sobre as transgressões.  

Os estudos sobre a escola geralmente privilegiam ora a sua forma, ora a sua 

organização. O foco também pode estar voltado para a escola como instituição. Em 

alguns estudos essas três dimensões são articuladas – é o que demonstram os 

dados reunidos no Quadro 9 apresentado no Anexo 3.  

Sobre a forma escolar cabe lembrar aqui que, segundo Vincent et al (2001), 

ela engloba cinco aspectos importantes: 1) a escola funciona como um espaço 

específico de saberes objetivados; 2) na escola ocorre a pedagogização das 

relações sociais de aprendizagem; 3) na escola ocorre a sistematização dos 

saberes, decorrendo daí a importância da escrita; 4) a escola é marcada por 

relações sociais de poder. É marcada pela hierarquia e pela obediência às regras 

impessoais e 5) o acesso ao saber escolar depende do domínio de uma língua 

escrita. Nesse quadro, no estudo da forma é “indispensável pensar articulação entre 

as formas de exercícios de poder e as formas assumidas pelas relações sociais de 

‘aprendizagem’”. (p.35).  
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Como organização a escola segmenta o tempo e o espaço. Cria normas e 

distribui corpos nos espaços relativamente homogêneos. O exemplo maior dessa 

racionalização seriam as salas de aulas. Segundo Foucault (1999),  

 

a organização de um espaço serial foi uma das grandes 
modificações técnicas do ensino elementar (...). Organizou uma 
nova economia do tempo de aprendizagem. Fez funcionar o espaço 
escolar como uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, de 
hierarquizar, de recompensar (...). As disciplinas (...) criam espaços 
complexos: ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e hierárquicos 
(...) garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma maior 
economia de tempo e de gestos. (p.126).   

 

Pode-se dizer, então, que a organização escolar funcionaria como um todo 

disciplinador. Uma estrutura sem a qual a escola desapareceria.  

Como instituição, a escola, segundo Canário (2005), é pensada “a partir de 

um conjunto de valores estáveis e intrínsecos, funcionam como uma fábrica de 

cidadãos”. (p.62). O sociólogo português, ao discutir essas três dimensões da 

escola, fala que um estudo  

 

sem a distinção analítica entre essas três dimensões tende a 
confundir o debate, pela imposição de críticas ou argumentos que 
não situam a discussão  ao mesmo nível para todos os 
interlocutores, sem permitir uma análise compreensiva da 
globalidade. (p.63).  
 

Como se pode verificar no Quadro 9 (ver Anexo 3), os recortes feitos pelos 

pesquisadores no estudo da indisciplina contemplam pontos dessas dimensões de 

acordo comas suas perspectivas teóricas e os seus objetivos. Em Camacho (2000) e 

em Corrêa (2005), a organização do espaço-tempo está presente no momento em 

que os pesquisadores falam da socialização e das transgressões dos alunos em 

pátios, corredores, salas de aulas, recreio, horários de entrada e saída etc. Está 

presente também nas demais pesquisas quando ocorre a descrição dos espaços 

das escolas investigadas. Entretanto, não há uma articulação mais rigorosa entre a 

estrutura ontológica disciplinadora da escola e o fenômeno estudado. Há, porém, 

certas críticas às deficiências da escola como organização. Oliveira (2002), fala o 

seguinte:  
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sala de aula pequena ou grande demais; número excessivo de 
alunos; carteiras inadequadas; falta de ventilação; iluminação 
insuficiente; etc. causavam agitação entre os alunos fazendo com 
que o professor se encontre constantemente gritando e chamando a 
atenção dos alunos. (p.48).  

 

A indisciplina surge aqui não como uma reação a um controle rígido através 

do tempo e do espaço, mais sim devido à precária funcionalidade do espaço 

destinado ao ensino e à aprendizagem.  

A função da instituição escolar, nas pesquisas, aparece algumas vezes. 

Segundo Camacho (2000), a função socializadora da escola estaria em crise.  

 

É sabido que a escola, hoje, está passando por uma crise 
relacionada à socialização, e ela tem enfrentado dificuldades na 
transmissão das normas e dos valores gerais da sociedade. Além 
disso, a escola regida pelo modelo tradicional, com o manejo de 
classes nas mãos exclusivamente do professor e os alunos em 
posição de obediência e subalternidade, perdeu-se no tempo. (p.41).  

 

Em Rebelo (2000), a escola não deveria ter a função exclusiva de 

transmissão do conhecimento, mas também de ser o “local de fazer pessoas felizes, 

conscientes de sua posição social”. (p.126). Em Chaves (2005), “a escola tem a 

tarefa de desenvolver sentimentos de responsabilidades, de solidariedade, de 

justiça, de favorecer a convivência em grupos sem preconceitos e discriminações”. 

(p.61). Em Corrêa (2005), a escola deveria fazer uma reflexão sobre a sociedade na 

qual está inserida, “desse modo, os aspectos vigentes na sociedade, que ocorrem 

para deformação dos indivíduos viria à tona, possibilitando aos mesmos 

despertarem para a resistência”. (p.51).  

Foi visto, então, que as funções atribuídas à escola estão atreladas à 

perspectiva teórica de cada pesquisador.  

Nos últimos anos, entretanto, as escolas no cumprimento de suas funções 

têm feito uma articulação com as famílias dos educandos.  

A família, ao longo da História, segundo Adorno & Horkheimer (1966), esteve 

inserida em uma dupla dinâmica social. De um lado, sofre com a crescente 

socialização de todas as relações íntimas. De outro lado, para fugir da pressão 

social buscam os indivíduos repouso no seio desta instituição.  

A família burguesa, segundo os frankfurtianos, teve papel importante no 

processo de adaptação à sociedade industrial. A disciplina e a autoridade 
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necessárias a essa sociedade começam a se formar no interior da família. Na 

sociedade industrial a família  

 

pode operar como instância do processo de adaptação dessa 
sociedade, já que só a autoridade irracional que tomava corpo na 
família foi capaz, no curso do tempo, de levar os homens a realizar 
os esforços indispensáveis para reproduzir, nas condições de 
assalariados separados da propriedade dos meios de produção, a 
sua força de trabalho e, com isso, a sua vida. Só a família podia 
fazer com que surgisse nos indivíduos a identificação com a 
autoridade... (p.215).  

 

Na época moderna o papel da família se tornaria mais decisivo ainda no 

processo de reprodução social. Através da família a disciplina necessária à 

reprodução do capital é interiorizada pelos indivíduos. Nas palavras de Adorno e 

Horkheimer (1966)  

 

na idade moderna a família transpôs as exigências postas pela 
sociedade para a interioridade dos que lhes são confiados (...). Para 
não desesperar no duro universo do trabalho assalariado e sua 
disciplina, e chegar a cumprir nele o próprio papel, não bastava mais a 
mera obediência ao pater familias: era preciso também querer 
obediência. (p.216).  

 

A adequação e a subordinação eram ensinadas e demonstradas ao indivíduo 

no interior da família. “A família se tornara uma entidade em cujo seio a sociedade 

agia: lugar de adestramento para adequação social”. (p.217). Sendo assim, 

respeitando os pais, as crianças respeitariam outra autoridade qualquer.  

Hoje, segundo os autores, a família está em crise. Uma das causas dessa 

crise é que a família, diante das transformações sociais, não é garantia de proteção 

para os seus membros. E com a entrada da mulher no mercado de trabalho, o poder 

patriarcal exercido sobre as filhas e a esposa se dilui. Estando em crise, “a família 

cumpre cada vez menos sua função de instituto de instrução e educação”. (p.220). 

Além disso, os seus membros já não têm aquela proteção das pressões do mundo 

exterior, nesse quadro, se a família já não é garantia de proteção para os seus 

membros, a autoridade desta instituição sobre os estes perde, em grande parte, sua 

justificação. Os autores sugerem que, diante dessa crise, “o difundido fenômeno da 

delinqüência juvenil é indicativo do estado atual da família como tal”. (p.220).  
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Nas pesquisas em análises encontramos algumas referências a respeito 

dessa crise. Os pontos de maior significância a serem destacados são: pouca 

influência dos pais na conduta dos filhos, distanciamento dos pais em relação ao 

cotidiano de seus filhos, cobrança dos pais em relação à escola, tensão entre pais e 

professores, crise da autoridade familiar e declínio da função paterna.  

Segundo Camacho (2000), durante a sua pesquisa, “alguns alunos 

declararam que as mães têm pouco tempo disponível para eles por causa do 

trabalho”. (p.89). Em outra passagem, ela fala de alunos da escola Pedra Pitanga 

(pública) que “sentem falta dos pais que trabalham muito para garantir a 

subsistência”. (p.106). Essas ausências dos pais atreladas às manipulações 

ideológicas da indústria cultural podem levar os filhos, segundo Adorno e 

Horkheimer (1966), a buscarem substitutos nos poderes coletivos.  

 

Os jovens manifestam a tendência a se submeterem a qualquer 
autoridade, não importa o seu conteúdo, contanto que ela ofereça 
proteção, satisfação narcisistas, vantagens materiais e a 
possibilidade desafogar em outros o sadismo no qual encontra 
respaldo a desorientação inconsciente e o desespero. (p.222).  

 
 

Rebelo (2000) afirma que, nos casos de indisciplina, “os pais achavam que a 

escola deveria ser severa, ter mais segurança e que o maior problema enfrentado 

por ela era a indisciplina do aluno que deveria ser punido com castigo, suspensão ou 

até mesmo com expulsão”. (p.38). Interessante notar aqui o reconhecimento, por 

parte dos pais, da indisciplina como fenômeno preocupante, corroborando com a 

tese de Aquino (2003) que a preocupação com o fenômeno não é só dos agentes 

pedagógicos, especialmente os professores. Em Oliveira (2002), “as famílias se 

encontram muitas vezes desorientadas (...). Não sabem como impor limites e 

esclarecer as crianças que elas têm direitos, mas, também deveres a cumprir”. 

(p.42). Mais do que isso, revela a pesquisadora que “pais irresponsáveis transferem 

para a escola toda a responsabilidade de educação de seus filhos”. (p.43). Essa 

desorientação, segundo Corrêa (2005), “reflete diretamente na escola, explicando 

em grande medida as razões desse clima de indisciplina e violência a que muitos 

incomoda”. (p.43). Outra questão importante atrelada à crise da família se refere à 

queda da função paterna. Segundo Lopes (2006), “o declínio da função paterna 

possibilita, a meu ver, a expressão discente. A conversação em sala de aula – que 
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pretendo defender como discurso histérico – seria o retorno do recalcado...” (p.142). 

De acordo com o pesquisador, a família passa por um processo de 

desinstitucionalização, fato esse não entendido pelos professores. Esse discurso 

histérico do aluno estaria provocando o esfacelamento da autoridade docente.  

Elencamos nesse capítulo algumas referências feitas pelos pesquisadores à 

escola e à família. Cabe ressaltar, porém, que nas explicações do fenômeno a 

família não assume papel relevante nas seguintes pesquisas: Bocchi (2002) e 

Yasumaru (2006). Na pesquisa de Rebelo (2000), apesar de a família ter um papel 

importante na formação do caráter das crianças, acredita ela que a escola teria 

condições “de reverter aspectos negativos dessa influência”. (p.79). Dessa forma, a 

sua atenção, nas explicações do fenômeno se volta para a formação dos 

professores e o currículo das escolas.  

 

 

3.10. Referências ao contexto local, ao sistema de ensino e ao contexto social 

 

O objetivo aqui é saber quais pesquisadores buscam explicações para o 

fenômeno em esferas além dos muros da escola: no sistema de ensino, no contexto 

social e no contexto local. Os dados a esse respeito estão reunidos no Quadro 10, 

apresentado no Anexo 4 – e servem de base para as análises a seguir. 

 

 

3.10.1. Contexto local 

 

Passo agora a discutir se o contexto local no qual estão inseridas as escolas 

pode determinar, em certa medida, casos de indisciplina e também de violência no 

interior das unidades. Segundo Charlot (2005)  

 

quando o próprio bairro é presa da violência, é maior a probabilidade 
de que a escola também seja atingida. Todavia é apenas uma 
probabilidade, e é necessário desconfiar dos raciocínios demasiado 
automáticos: assim, encontram-se escolas onde há pouca violência, 
nos bairros que são violentos. (p.130).  

 

Se não há relação direta entre a violência do bairro e a escola, isso não 

significa, porém, que em certos casos escolas sejam atingidas por atitudes de 
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pessoas do local onde a mesma está inserida. De um ponto de vista conceitual, 

indisciplina e violência são realidades distintas e claras. De um ponto de vista 

prático, porém, é difícil separar atos de indisciplina de atos de violência. A fronteira 

entre os dois fenômenos são confusas. Um aluno, por exemplo, que chuta a porta da 

sala de aula estaria cometendo um ato de indisciplina ou de violência? Nesse 

sentido, pode haver alguma relação entre bairros violentos e cenas de indisciplina no 

interior das escolas. Nesse caso, seria necessário recorrer a uma pesquisa empírica 

para elucidar tal questão. Como aparece essa relação nas pesquisas em análise? 

Camacho (2000), ao analisar um colégio particular de classe média da cidade 

de Vitória, descobriu que uma aluna, que residia em bairro violento e pobre, “era 

discriminada, não tinha amigos, ficava isolada na escola, justamente pela sua 

precedência”. (p.92). Este fragmento nos faz lembrar de um pensamento do 

geógrafo Santos (1987)  

 

cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor, 
consumidor, cidadão, depende de sua localização no território. Seu 
valor vai mudando, incessantemente, em função das diferenças de 
acessibilidade (tempo, freqüência, preço), independente de sua 
própria condição. Pessoas, com as mesmas virtualidades, a mesma 
formação, até salário, têm valor diferente segundo o lugar em que 
vivem: as oportunidades não são as mesmas. (p.81).  

 

Discriminação não é indisciplina, mas é um tipo grave de violência. E os 

jovens de classe médias, segundo a pesquisadora, que se reuniam em lugares 

fechados (como Shopping), possuíam características interativas diferentes daqueles 

que se reuniam na praia ou na rua. Ainda, segundo Camacho, as amizades estariam 

relacionadas também aos tipos de moradias e às características do bairro. As 

demais pesquisas não fizeram relação entre o fenômeno e o contexto local. Apenas 

fizeram uma descrição de localização dos bairros onde as escolas estão inseridas.  

Cabe ressaltar que as práticas sociais das pessoas têm relação com o lugar 

onde moram. Suas identidades têm a marca do lugar. E o lugar tem também as suas 

marcas. O homem produz o lugar e por ele é produzido. Nas palavras de Silva 

(1991) “num estágio mais evoluído o homem é o próprio lugar que representa e 

define (...). O modo de via é pois, o modo de ser no lugar...”. (pp. 27, 29).  
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3.10.2. Sistema de Ensino  

 

As referências encontradas nas pesquisas sobre o sistema de ensino são 

pontuais e estão relacionadas ao recorte feito pelos pesquisadores. Não se 

encontram nas pesquisas discussões rigorosas, em função dos objetivos, a respeito 

do sistema de ensino. Em Bourdieu & Passeron (1975), as características 

específicas da estrutura do sistema de ensino e do seu funcionamento estão ligadas 

à função “própria de inculcação quanto à realização de sua função de reprodução de 

um arbitrário cultural do qual ele não é o produtor (reprodução cultural) e cuja 

reprodução contribui à reprodução entre os grupos ou às classes. (p.64). Por seus 

meios próprios esta instituição deve produzir a sua legitimidade. Ao realizar a sua 

função interna de inculcação de um arbitrário cultural da classe ou do grupo a sua 

função externa da cultura legítima também é reproduzida. Essa caracterização do 

sistema de ensino está dentro de uma perspectiva reprodutivista, perspectiva não 

encontrada em nenhuma das pesquisas analisadas. Entretanto, trata-se de uma 

teoria rigorosa e importante para se entender o funcionamento do sistema de ensino.  

Os pesquisadores não se referem a esta instituição como um sistema 

funcional de reprodução da cultura dominante. Referem-se, mais precisamente, às 

organizações formadoras de professores e à ação político-pedagógica.  

A questão comum mais encontrada nas pesquisas está relacionada a um 

certo distanciamento dos centros de formação de professores em relação à 

realidade concreta das escolas. Camacho (2000) afirma que  

 

os cursos de Pedagogia e Licenciatura ignoram e raramente 
discutem questões do dia-a-dia das escolas como a indisciplina e a 
violência ou as relações que irão construir com os alunos, pois as 
preocupações estão voltadas para o estritamente pedagógico ou 
para as teorias da Educação ou da Psicologia. Como faltou 
formação, os profissionais, em sua maioria, não sabem que 
caminhos percorrer e como lidar com essa problemática. (p.258).  

 

Rebelo (2000), traz a questão da má formação dos professores para o nível 

de secretarias, pontuando a problemática da formação continuada. Declara que a 

essa formação  

 

não é consistente, pois não se percebe uma coerência entre 
competência prática e teórica; é notória a falta de um conhecimento 
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mais profundo sobre o que se discutir, ficando os assuntos sem 
seus reflexos positivos em sala de aula. (p.88). 

 

Outro problema relacionado às políticas de secretarias está relacionado ao 

fato de os técnicos pedagógicos imporem aos docentes uma conduta de atuação 

profissional nas escolas, faltando a estes, que conhecem os problemas específicos 

das unidades escolares, certa liberdade pedagógica. Em Oliveira (2002), encontra-

se o seguinte pensamento:  

 

ainda que a escola tente trabalhar sobre as normas do sistema 
educacional, este ainda impõe um padrão tradicional de conduta que 
a escola e os professores devem seguir. Por serem rígidas, e muitas 
vezes fora da realidade particular de cada escola, acabam causando 
tensão e desmotivando os profissionais para qualquer iniciativa. 
(p.56).  

 

Já Epoglou (2004) faz críticas às universidades dizendo que os professores 

não mudam as suas práticas porque estas são fruto do centro de formação por onde 

passaram. Então,  

 
além de cobrar do professor certas transformações, é necessário 
investir, inevitavelmente, nas mudanças no seio da universidade, 
pois como podemos esperar que as pessoas tenham determinados 
tipos de comportamentos se eles não têm parâmetro de 
comparação. (p.152).  
 

Chaves (2005) atrela a indisciplina à falta de ações pedagógicas voltadas 

para este problema que está levando os professores, segundo a pesquisadora, a um 

estado de mal-estar.  

 

A ausência de um projeto pedagógico com ações a médio e longo 
prazos para o enfrentamento conjunto da indisciplina reforça o 
sentimento de mal-estar nomeado na entrevista (de professor), bem 
como fornece indícios para ressaltar o sentimento implícito de 
desânimo. (p.132).  

 

Lopes (2006) critica o processo de formação continuada, pois este, segundo o 

autor, funciona como uma espécie de pacote, gnorando a singularidade dos 

professores o que provoca, conseqüentemente, resistência desses profissionais em 

aceitar os pacotes.  

 



 

 

124

... Um pacote para toda a rede: ignorando a singularidade de cada 
professor. Como ser autor diante dessa situação? Não residiria aí a 
resistência docente? Por que os professores precisam de educação 
continuada? A qualificação não poderia ser descontinua, persistente 
e, quem sabe, assim não seria mais eficaz? (p.93).  

 

Esses fragmentos retirados das pesquisas aparecem de forma bem pontual. 

Nas críticas dos pesquisadores, mesmo reconhecendo as deficiências do sistema de 

ensino e das políticas educacionais, parece existir uma transferência dos problemas 

das esferas sociais educativas para a esfera individual do professor. Poderia se 

perguntar, por exemplo, qual seria a relação entre a falta de recursos didáticos nas 

escolas, que dificultam o trabalho dos docentes, e a indisciplina. É sabido, por quase 

todos, que a eficiência pedagógica do professor depende, entre outras coisas, de 

materiais didáticos suficientes e de boa qualidade. No estado de São Paulo, por 

exemplo, até poucos anos atrás, não havia envio de livros didáticos de grande parte 

das disciplinas para o Ensino Médio.  

Medeiros (2001), Bocchi (2002), Corrêa (2005) e Yasumaru (2006) não 

apresentam questões relevantes entre a vinculação do fenômeno e o sistema de 

ensino. (ver anexo).  

 

 

3.10.3. Contexto social 

 

Quais são as relações feitas pelos pesquisadores entre indisciplina e contexto 

social? Camacho (2000) em suas análises dá um peso importante às relações de 

classe do contexto atual. Segundo a autora, os alunos investigados são de classe 

média, portanto, as transgressões desses alunos não seriam uma espécie de  

 

resistência deliberada e consciente dos valores da classe dominante 
(...). Mas, ao mesmo tempo, há que considerar que a classe social 
de origem dos jovens investigados pertence às classes médias – 
ditas valores, as crenças, as normas e os símbolos que regem suas 
condutas. A classe social direciona a construção da identidade. 
(p.25).  

 

Percebe-se que nessa pesquisa as relações de classe e a sociabilidade 

vinculada aos bairros dos alunos são fatores determinantes de modos de ser. Diz a 

autora “que os alunos da classe média (...) fazem da escola um instrumento para 
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concretizar o seu projeto” (p.28) e com isso permanecer na classe social a qual 

pertence. Existe um esforço pedagógico dos alunos atrelado à sua origem de classe. 

No interior das escolas as marcas da classe social influem na sociabilidade dos 

discentes. Na escola particular investigada alunos com dificuldades financeiras ou 

vistos como pertencentes a camadas sociais inferiores “têm problemas de aceitação 

por boa parte dos colegas”.  (p.88). Outro dado importante é que o pertencer às 

classes médias faz com que determinados alunos se sintam superiores e fazem 

questão de ostentar essa suposta superioridade. Mais do que isso: alunos com uma 

boa situação financeira costuma humilhar e discriminar aqueles que estão em uma 

posição menos favorável. Na escola particular (Colégio Península Sagrada) essa 

situação é bem mais evidente.  

Mostra a pesquisadora, então, que um contexto social marcado pela divisão 

de classes afeta modos de ser da juventude. Ainda, segundo Camacho, existem 

certos valores existentes nas condutas dos jovens que são reforçados pelas 

determinações sociais. Ela cita como exemplo o fato de a sociedade contemporânea 

engrandecer valores como “o culto ao corpo magro e saudável e com isso acabar 

estimulando o desenvolvimento de condutas cujo eixo central é o próprio corpo”. 

(p.236). Sendo assim, alunos que não possuem corpos que se encaixam no padrão 

socialmente estabelecido são discriminados nas escolas e até mesmo 

ridicularizados.  

A respeito da indisciplina, Oliveira (2002) fala que é difícil discutir tal temática 

sem relacioná-la com a violência.  

 

Como falar da indisciplina escolar sem falar da violência da vida em 
nossa sociedade, da violência das gangues de ruas que se 
enfrentam por motivos banais; da violência do tráfico de drogas, da 
violência politica (...), da violência do futebol quando os jogadores e 
torcidas organizadas se enfrentam em lutas mortais? (p.31).  

  

De acordo com a pesquisadora, cenas de violências entre alunos são, muitas 

vezes, presenciadas pelo professor e este “não se dá conta que eles podem estar 

simplesmente reproduzindo, dentro da escola, aquilo que viram no programa de TV”. 

(p.44). Essa mesma conclusão está também na dissertação de Corrêa (2005), 

quando afirma que  
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a indisciplina escolar pode ser interpretada também como uma das 
expressões desse comportamento mutante, manifestado por jovens 
e adolescentes expostos a uma formação social, que concorre para 
os descaminhos da aprendizagem, para a tendência à adesão aos 
modelos expostos pela mídia. (p.22).  

 

Nos dois fragmentos os pesquisadores destacam a influência negativa da 

indústria cultural no comportamento dos jovens. Ao falar da indústria cultural Adorno 

e Horkheimer (1985) afirmam que “o mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da 

indústria cultural”. (p.118). Tudo que está fora desse sistema parece não existir.  

O pesquisador que dá mais atenção ao contexto social nas explicações da 

indisciplina é Corrêa (2005). A partir da Teoria Crítica da Sociedade o autor recorre a 

certas categorias de análise presentes em alguns autores da escola de Frankfurt, 

especialmente Adorno, Marcuse, Benjamin e Horkheimer. A categoria “formação 

humana” é central nas suas explicações.  

 

Os comportamentos de indisciplina podem, conforme já salientamos, 
também ser compreendidos como reflexo de uma formação humana 
cada vez mais deteriorada ou deformada por uma progressiva onda 
de ataques, que encontra a sua origem na própria formação social 
dominante. (p.82).  

 

Abstrair, então, as questões sociais na explicação do fenômeno é uma forma 

ideológica de não refletir sobre os mecanismos através dos quais as relações sociais 

se reproduzem. Pensar assim não significa, porém, reduzir o papel da escola na 

formação dos indivíduos. Pelo contrário: é nesse contexto que a escola deve 

assumir papel relevante no todo social. 

Rebelo (2000), na trilha de Paulo Freire, defende a idéia de que a “concepção 

bancária de educação” adotada pelos professores e pelas escolas nada mais é do 

que um “reflexo da política neoliberal que pretende, com seu auxílio, conformar 

seres humanos diante das injustiças sociais, por meio, entre outras ações, da 

imposição de uma disciplina que colabora com o imobilismo histórico. (p.11). Aqui, 

haveria um entrelaçamento entre disciplinamento, política educacional e o sistema 

econômico neoliberal. Essa união teria como objetivo domesticar os educandos 

provocando nos mesmos um imobilismo social e, com isso, perpetuar a reprodução 

das injustiças sociais inerentes ao sistema capitalista globalizado. Caberia perguntar 

à pesquisadora qual é o nível de consciência que tem os docentes quando atuam 

visando a domesticação dos seus alunos.  
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O contexto social também é referido por Epoglou (2004). Segundo a mesma  

 
somos impelidos a considerar características do contexto, isto é, a 
época (situação histórica), as condições sociais e econômicas, o tipo 
de interação entre familiares e amigos, as relações de competição e 
de solidariedade dos envolvidos, além de suas crenças e 
expectativas. (p.49).   

 

De acordo com a autora, no entendimento da indisciplina, então, seria 

necessário considerar, entre outras coisas, as expectativas dos alunos, sua 

sociabilidade e a situação socioeconômicas nas quais estão inseridos.  

Na perspectiva da Psicanálise, um ponto destacado por Lopes (2006) se 

refere às baixas expectativas dos educandos. “Vive-se o inferno da falta de 

perspectivas: existem baixas expectativas de uma recompensa extra-escolar. A 

bem-aventurança de um status depois da escolarização parece quase inexistente”. 

(p.115). Além disso, estariam desfeitos os laços entre os seres humanos em 

decorrência também de uma sociedade marcada pelo consumismo e pela ideologia 

da indústria cultural.  

Não há referências significativas a respeito do contexto social nas obras de 

Medeiros (2001), Bocchi (2002) e Yasumaru (2006).  

Após essas considerações sobre o sistema de ensino, o contexto local e o 

contexto social, uma questão importante surge a partir dos objetivos dos 

pesquisadores: se nas explicações das indisciplinas estes contextos e o sistema de 

ensino são determinantes, por que o professor assume centralidade nas explicações 

dos fenômenos em grande parte das pesquisas em analise? Cabe ressaltar, que as 

referências aos professores ultrapassam em muito as referências aos contextos local 

e social e também ao sistema de ensino. (ver anexos 2, 3 e 4).  
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CAPÍTULO 4. 

O QUE FAZER? RECOMENDAÇÕES DOS PESQUISADORES AOS 

PROFESSORES E À ESCOLA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA 

DA INDISCIPLINA 

 

 

Vimos no item 3.8 que para parte dos pesquisadores, no trato da indisciplina 

alguns professores agem de forma autoritária e outros de forma permissiva. Outros 

não têm uma formação adequada e outros, ainda, caem em desânimo. Nesse 

quadro, surgem recomendações por parte dos pesquisadores.  

Uma dessas recomendações refere-se ao planejamento da aula. Um ponto 

importante em Chaves (2005) na elaboração do planejamento  

 

é pensar na importância das vivências grupais no processo de 
individuação do (a) adolescente, no processo de diferenciação deste 
(desta). Poder exercitar diferentes papéis, poder opor-se ao outro, 
protagonizar ações são possibilidades nas atividades em grupos. 
(p.112).  

 

Para Yasumaru (2006),  

 

o planejamento de ensino pode ser, então, fundamental para as 
ações educacionais (...). Esse planejamento envolve para o 
professor a tomada de decisões como o que fazer na aula, escolha 
de um material adequado, acompanhamento e orientação do aluno, 
avaliação, entre outros. (p. 65-66).  

 

Outro ponto presente nas pesquisas refere-se ao diálogo professor-aluno. 

Corrêa (2005) destaca que as relações “devem pautar-se menos em aspectos 

repressivos ou coercitivos e mais no diálogo...”. (p.162). Também nessa direção 

Oliveira (2002) considera importante “estabelecer uma relação dialógica com os 

alunos, abrindo espaço para que participem”. (p.138). Chaves (2005) também 

admite que “o diálogo é fundamental na intervenção docente nas situações de 

indisciplina, pois esses comportamentos comunicam necessidades não atendidas”. 

(p.118).  

 Outras questões importantes são aquelas relacionadas à conscientização 

dos alunos para a resistência. Diz Rebelo (2000):  
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nós, educadores, temos, assim como Stedile7 a função de, por meio 
de uma ‘educação problematizadora’ problematizar os alunos e pais, 
para que eles analisem a realidade em que vivem, para que possam 
organizar e lutar por melhores condições de vida. (p.133).  

 

E Corrêa (2005), na trilha de Adorno, fala de uma “educação para a 

resistência e principalmente contra a barbárie”. (p.158). Cabe ressaltar que, para 

Adorno (1995) o papel maior da educação é a formação de uma consciência 

verdadeira nos homens. Como disse Cohn (1994), um dos intérpretes do 

pensamento adorniano, “a boa vida, a vida digna desse nome, realiza-se na 

sociedade verdadeira e não simplesmente na ‘boa’ sociedade”. (p.7). Portanto, 

continua o autor: “à boa vida não se contrapõe á ‘má’, mas a vida falsa”. (p.7). Em 

uma “vida prejudicada” não seria possível a felicidade.  

Na perspectiva da Psicanálise, uma vez que o apelo à razão não é garantia 

para o controle dos nossos desejos. Medeiros (2001), apesar de não dirigir 

recomendações aos professores, afirma o seguinte: seria de fundamental 

importância “zelar para que toda criança tivesse garantida essa passagem (pelo 

Édipo) de forma ‘adequada’”. (p.68).  

Em Oliveira (2002) existe um capítulo intitulado “proposta de ação 

pedagógica”. Não caberia aqui condensar todos os itens da proposta estabelecidos 

pela pesquisadora. Mais alguns pontos importantes são: discussão em conselho de 

classe sobre os problemas, estabelecimento de uma equipe de orientação 

pedagógica, abrir espaço de participação extra-classe para os alunos, reflexão da 

indisciplina por parte do professor, investir na formação continuada do professor, 

trabalhar junto aos pais, conquistar os alunos no primeiro dia de aula, definir normas 

de comportamentos, enfatizar os aspectos positivos da aprendizagem, promover a 

convivência entre alunos e alunas, extinguindo os preconceitos, etc.  

 

 

 

 

 

                                            
7 Líder nacional do MST – Movimentos dos Sem Terra.  



 

 

130

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A indisciplina escolar, segundo Veenman (1988) é um fenômeno que causa 

grande preocupação entre os professores. Tanto entre as pesquisas analisadas por 

esse autor em seu estudo (nos Estados Unidos, na década de 1980), quanto nas 

pesquisas aqui analisadas constata-se que grande parte das justificativas para o 

estudo do fenômeno está relacionada às queixas dos docentes. Entretanto, 

conforme mostra o mapa da produção nacional, pode-se afirmar que a esta grande 

preocupação dos professores não parece corresponder uma preocupação, por parte 

da academia, na mesma proporção. Para Camacho (2002) “os cursos de Pedagogia 

e Licenciatura ignoram e raramente discutem as questões do dia-a-dia das escolas, 

como a indisciplina e a violência”. (p.258). Para Oliveira (2002), os cursos de 

formação  

 

não nos alertam para a problemática da indisciplina e não nos 
orientam para um gerenciamento de sala de aula que envolva 
motivação e participação ativa dos alunos no desempenho das suas 
atividades para, assim, despertar seu interesse. (p.27).  

 

Para esses pesquisadores, portanto, um problema que contribui para a 

indisciplina em sala de aula é a má formação dos professores atrelada ao fato de 

que estes cursos (formadores) não terem como preocupação os conflitos que 

ocorrem no cotidiano escolar.  

O contexto social também é considerado nas explicações sobre a indisciplina. 

Contudo, as perspectivas exclusivamente pedagógicas (Bocchi, 2002 e Yasumaru, 

2006) não dão atenção a essas determinações sociais.  Para Camacho (2000), no 

contexto atual “o outro não desperta a solidariedade, o respeito, o bem-querer, e 

pode, por qualquer motivo banal, ser destruído, eliminado, segregado e excluído”. 

(214).  Em Corrêa (2005), percebe-se na juventude e nos adolescentes “a perda 

progressiva de valores”. (p.21). Sendo assim, tais características da sociedade 

contemporânea seriam reproduzidas pelos educandos no interior das escolas. 

Haveria uma construção de uma experiência da violência e da indisciplina, no 

interior das escolas, às margens das propostas educativas. Não haveria, portanto, 

como salienta Dubet (1994), a adesão automática do público escolar às normas e 
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aos valores institucionais. Camacho (2000), a partir das duas escolas investigadas, 

fala de um certo fracasso da socialização duas unidades escolares. Estas questões 

levaram Camacho e Corrêa a focar, em suas explicações, mais os alunos e menos a 

relação pedagógica.  

Nas perspectivas estritamente pedagógicas a indisciplina funciona como uma 

espécie de termômetro para medir a capacidade do professor. Para Bocchi (2002), 

“os comportamentos de indisciplina são produtos das contingências arranjadas pelo 

professor em sala de aula”. (p.11). Yasumaru (2006) afirma “que a ação didático-

pedagógica do professor é o fator predominante para o tipo de comportamento 

apresentado pelos alunos em sala de aula”. (p.70).  Estes autores se encaixam na 

corrente denominada por Estrela (2002) de classroom management. Nessa corrente 

teórica as análises são baseadas no “processo específico da sala de aula”. (p.89).  

Em Lopes (2006), que analisa o fenômeno a partir da Psicanálise, a 

indisciplina, que se manifesta através do discurso discente, estaria questionando a 

posição do professor. Pareceria haver uma inversão de posições: se no passado 

falava o professor e o aluno ficava em silêncio, hoje é o aluno que tem a palavra 

(retorno do reprimido) e o professor sente seu discurso e sua autoridade 

esfacelados.  

Enfim, a indisciplina é tratada de acordo com recorte de cada pesquisador ou 

quem sabe de acordo com as suas convicções ideológicas. Naqueles pesquisadores 

que estão preocupados com as supostas falhas pedagógicas o discurso centraliza-

se ora no professor, ora no currículo da escola. Já os pesquisadores que estão mais 

preocupados com a formação geral e com o contexto social o foco são os alunos 

(Camacho, 2000 e Corrêa, 2005).  

Os dados indicam, entretanto, que algumas questões importantes tiveram 

pouca relevância no conjunto das obras analisadas. Se a indisciplina significa 

transgressão, a relação direta entre as normas e as transgressões ficou 

praticamente ausente no debate. Também não foram tratadas com rigor as 

implicações do fenômeno nas práticas pedagógicas dos professores. Por exemplo, 

quais medidas tomam os professores no enfrentamento de uma sala indisciplinada? 

O papel da organização escolar no enfrentamento da indisciplina aparece de certa 

forma em Camacho (2000), Oliveira (2002) e Corrêa (2005).  As implicações da falta 

de recursos pedagógicos no trabalho do professor, fato que pode contribuir para o 

surgimento da indisciplina na sala de aula, também não foram consideradas. A 
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relação entre violência e indisciplina e as faltas dos professores seria outro ponto 

importante a ser considerado. A positividade das transgressões (o seu papel na 

prática pedagógica dos professores e na organização escolar) seria também outra 

questão importante que não foi abordada. A negatividade do fenômeno, por outro 

lado, foi considerada, sobretudo, em Camacho (2000) e Corrêa (2005). As 

implicações da indisciplina no rendimento escolar dos transgressores e dos pares 

não receberam grande importância por parte dos pesquisadores. Em Epoglou 

(2004), essa questão apenas é pontuada. Nas perspectivas estritamente 

sociológicas a punição adotada pelas escolas foi abordada. No entanto, nenhum 

pesquisador defendeu algum tipo de punição para as transgressões. Defenderam o 

diálogo e as atividades pedagógicas. Outra questão importantíssima se refere ao 

conceito de indisciplina. Será que tal conceito daria conta de todos atos citados nas 

pesquisas?  

Nesse quadro, então, o que se constata é que muitas questões relativas à 

indisciplina ainda estão por serem estudadas. Diante das fortes preocupações dos 

professores sobre o tema, no futuro, talvez, outras pesquisas abordarão esses 

pontos e outros ainda obscurecidos.  
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ANEXO 1. 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DAS PESQUISAS 

 

 

Ficha 1: Metodologia / Dados Gerais     

 

- Título da pesquisa: 

........................................................................................................................................ 

- Instituição onde produziu a pesquisa: 

........................................................................................................................................ 

- O autor atua ou atuou no ensino básico?  (  ) Sim    (  ) Não                      

- Sujeitos investigados: 

........................................................................................................................................ 

- Linha de pesquisa / Programa 

....................................................................................................................................... 

- Ano de defesa: ............................................................................................................ 

- Forma de obtenção dos dados: 

........................................................................................................................................ 

- Tese: ........................................................................................................................... 

- Procedimentos / Análises de dados: 

........................................................................................................................................ 

- Questões de pesquisa: 

........................................................................................................................................ 

- Hipóteses: ................................................................................................................... 

- Justificativa: ................................................................................................................. 

- Objetivo da pesquisa: 

........................................................................................................................................ 

 

Ficha 2: Caracterização da indisciplina  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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Ficha 3: Conceito de indisciplina e disciplina  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

Ficha 4: Referencial teórico e principais autores citados 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

Ficha 5: Referências ao aluno 

........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 

 

Ficha 6: Referências ao professor 

........................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................  

Ficha 7: Referências à escola 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

Ficha 8: Referências à família  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

Ficha 9: Referências ao contexto local 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

Ficha 10: Referências ao sistema de ensino 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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Ficha 11: Referencias ao contexto social 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Ficha 12: Prescrições  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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ANEXO 2.  

 

QUADRO 8:  

Referências aos professores e aos alunos 

 

 
Obra / Autor / 
Ano  

 
Referências aos professores 

 
Referências aos alunos 

 
 
 
 
 
 
 
Violência e 
Indisciplina nas 
Práticas 
Escolares de 
Adolescentes: 
um estudo de 
duas escolas 
semelhantes e 
diferentes entre 
si.  
 
 
(Camacho, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mais tocante que falar de violência é falar 
de um sofrimento que atinge professores 
que escolheram essa profissão, alunos 
que se vêem confrontados com a 
insegurança e pais que se angustiam com 
o destino de seus filhos. (p.38). 

• Ao examinar a questão das relações 
professores e alunos, evidenciaram-se três 
fatos, sendo que o primeiro se refere às 
aulas observadas, que demonstraram que 
os professores são qualificados e 
trabalham com afinco. A metodologia 
utilizada é interessante... (p.132). 

• Se de um lado há os professores aceitos, 
do outro há os rejeitados. Foi possível 
constatar, nas falas dos adolescentes, a 
origem dessa rejeição em pelo menos dois 
nascedouros: o autoritarismo e a injustiça. 
Os alunos manifestam seu desconforto 
com o que eles julgam ser manifestações 
de autoritarismo e de injustiça. (p.135). 

• Os motivos que levam os alunos a inverter 
a hierarquia – que é muito forte e 
valorizada nesta escola –, colocando-se 
acima dos professores, são variados. 
Referem-se: a) ou à falta de preparo como 
falta de atualização pedagógica, a “falta de 
pulso”; b) ou às diferenças geracionais: 
para mais ou para menos – professores 
velhos de mais ou novos demais. (p.136). 

• A autoridade do professor se fragiliza por 
todos os motivos já enunciados 
anteriormente. Mas àqueles já 
mencionados soma-se a desconexão entre 
as atuações dos profissionais da escola. 
Explicando: é comum um profissional dar 
uma ordem ou uma punição e um outro 
desfazê-lo. (p.137). 

• O que se nota é que o professor (da 
escola Pedra Pitanga) para ser respeitado 
enquanto autoridade precisa ser enérgico, 
deve agir no ato da infração, orientando ou 
punindo, demonstrar muita segurança e, 
principalmente, deve dar boas aulas. 
(p.151). 

 
 

• Este trabalho não comporta a explicação de 
cultura juvenil enquanto uma resistência 
deliberada e consciente dos valores da 
classe dominante, pois os agentes 
investigados pertencem às classes médias. 
Mas, ao mesmo tempo, há que considerar 
que a classe social de origem dos jovens 
investigados – as classes médias – dita 
valores, as crenças, as normas e os 
símbolos que regem suas condutas. A 
classe social direciona a construção 
identidade. Assim sendo, a corrente 
classista não pode ser colocada 
inteiramente à margem (p.25). 

• A compreensão que tenho dos jovens 
alunos leva em consideração o cultural 
sempre vinculado à classe social, à idade e 
à geração. (p.26). 

• Esses/essas alunos/alunas adolescentes 
de classes médias, em sua grande maioria, 
com exceção de alguns das classes 
populares e outros das elites, passam por 
muita pressão familiar para o sucesso, mas 
também se encontra num momento de 
moratória. (p.27). 

• Os alunos pesquisados se encontram, em 
sua maioria, na denominada etapa nuclear 
(Carvajal, 1998), em que se observa a força 
do grupo, a sua organização em grupo de 
identidade e a busca por uma identidade 
pessoal sendo construída por meio do 
processo de individuação. (p.28). 

• Os alunos da classe média (...) fazem da 
escola um instrumento para concretizar seu 
projeto. A profissionalização projetada 
permitirá a inserção no mercado de 
trabalho e a garantia de sua permanência 
nessa classe social. (p.30). 

• Esse aluno de quem falo é um jovem 
circunscrito, porque é urbano, de classe 
média e tem características que se fundem 
no desejo de se afirmar, no temor de ficar 
sozinho e na busca de pertencimento a 
pequenos grupos. (p.31).  
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• Para ser querido não basta ser 
competente porque, por exemplo, uma 
determinada professora (da escola Pedra 
Pitanga), que se mostrou muito séria e 
capacitada no cumprimento de suas 
funções pedagógicas, é uma das mais 
rejeitadas, por ser considerada autoritária 
e grosseira na maneira de dirigir aos 
alunos, apesar de todos estudarem, 
cumprirem as tarefas e aprenderem. 
(p.152). 

• Ao excluir o aluno de sua sala, o professor 
está rompendo as relações entre eles e 
impossibilitando as negociações e acertos. 
(p.175). 

• A medida punitiva aplicada com mais 
freqüência pelos professores é a exclusão 
do aluno da sala de aula. Ao aplicar essa 
medida, os professores estão convencidos 
de que não cabe a eles punir, devendo 
apenas encaminhar os alunos para a 
instância burocraticamente competente, 
que é a Coordenação (p.176). (Colégio 
Península Sagrada).  

• Nesta escola privada a origem familiar das 
pessoas mostrou-se muito forte e 
importante. Por exemplo, a supervisora 
relata o caso de um pai que havia 
reclamado do professor, cuja conversa se 
inicia assim: “mas quem é esse professor? 
Que berço ele tem? De onde ele veio? De 
que família ele é? (Conceição, 
Supervisora). (p.215).  

• Os educadores precisam estar muito 
alertas no sentido de cuidar e avaliar muito 
bem antes de colocar, de aplicar e de 
exigir o cumprimento de uma norma, 
porque um ou outro mais equívocos 
podem levar a um desfecho imprevisível, 
de forma tão veloz que saia fora do 
controle. (p.251). 

• A realidade que investiguei remete à 
problemática de como o professor deveria 
atuar na sala de aula, às dificuldades, ao 
despreparo e à falta de formação contínua. 
Essas deficiências, mecanismos 
institucionais, como a própria forma de 
trabalho escolar ou como a própria cultura 
escolar está organizada. (p.257). 

 

• ... o mais importante para o presente 
trabalho são as idéias de que os 
homens/meninos/alunos são socializados 
para o universo da agressão e da violência 
física e de que as mulheres/meninas 
/alunas são construídas para conter seus 
ímpetos e arrojos devendo ater-se, quando 
muito, às agressões e violência física. Na 
aparência muita coisa mudou e os rapazes 
e as moças não trazem mais esses 
caracteres tão demarcados. (p.33). 

• Os alunos adquiriram maior espaço de 
atuação e de decisão, mais autonomia, e 
se fortaleceram. Na mesma proporção em 
que há mais igualdade, as situações de 
tensão se evidenciam, já que os alunos têm 
possibilidade de se exprimir. As tensões 
podem ser geradas nas relações de 
obediência às regras impostas ou no 
confronto com as diferenças culturais, 
sociais, econômicas e/ou geracionais. 
(p.42). 

• Se nos ativermos apenas ao olhar do 
aluno, isso pode significar a isenção de 
responsabilidade de seus atos, já que não 
agem intencionalmente contra o outro, mas 
apenas buscam a emoção ou o 
desvelamento de novos sentimentos. 
(p.42). 

• Na escola, o aluno constrói o que Dubet 
denomina de experiência escolar. A 
experiência escolar acontece na escola, 
porém, à margem dela. É na forma da 
experiência que o aluno constrói as 
diferentes expressões de violência, dentro 
da escola, mas à margem dela. 
Aproveitado-se da dissociação das três 
funções do sistema escolar, os alunos 
adolescentes criam relações de 
sociabilidade que muitas vezes podem 
apresentar faces de violência. (p.44). 

• Nos questionários, nas depredações foram 
citadas pela metade dos alunos (49,5%) 
como atos praticados naquela escola 
(Colégio Península Sagrada, particular). 
(p.62).  

• Estar na escola se constitui numa 
constante construção de relações que 
podem resultar em sofrimento ou prazer. 
Para os alunos das duas escolas, o 
ambiente escolar ou possibilita o ‘bem-
estar’, por ser amplo, limpo, diversificado, 
não incomoda ou não impede que se 
construam relações prazerosas mesmo 
quando as condições de conforto estão 
prejudicadas. (p.63). 
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• Pátios, quadras, corredores, arredores da 
sala traduzem a preferência de 99% dos 
alunos. A sala de aula, com 1% de 
preferência é realmente um espaço pouco 
atraente para os jovens estudantes (do 
Colégio Península Sagrada. (p63).  

• Os alunos (do Colégio Península Sagrada) 
demonstraram gostar mais dos espaços 
que lhes permitem escapar do controle do 
sistema escolar, onde eles podem construir 
suas relações de sociabilidade. (p.63). 

• De acordo com declarações de alunos 
(Colégio Península Sagrada) que se 
utilizam de transporte coletivo, chegar de 
ônibus ou de carro, dependendo da marca, 
do modelo ou do ano do veículo, significa 
desprestígio ou prestígio. (p.64). 

• Notei que sempre a primeira aula (do 
Colégio Península Sagrada) era tranqüila. 
Era interessante acompanhar o “despertar” 
deles. Aos poucos pareciam ir “se ligando”, 
acordando. Na segunda aula já havia 
conversinhas paralelas. Na terceira aula já 
estavam bem agitados, com brincadeiras e 
risos. Após o recreio, a excitação 
aumentava mais ainda. (p.65). 

• Uma aluna (do Colégio Península Sagrada) 
protesta a respeito de algo e a professora 
ordena que fique quieta. Ela não obedece e 
continua a protestar. A professora ordena 
que ela se retire da sala e que se 
encaminhe ao Serviço de Orientação 
Educacional. A aluna sai, resmungando. 
Minutos depois, retorna e entra na sala, 
dando muita risada. Maria do Rosário 
(professora) ignora a sua entrada como se 
não visse e não ouvisse nada. A escola 
retirou a autoridade da professora. (p.68).  

• Já nos minutos finais da aula, Tadeu e seu 
grupo voltaram a dirigir palavras ofensivas 
à aluna negra. Chamam o seu nome e 
começam a cantar para ela a canção 
“Escravos de Jó”. Dão muitas risadas, 
fazendo chacotas. A aluna, que é bolsista e 
havia sido premiada, naquele ano, com 
medalha ao seu ótimo desempenho, 
permanece impassível, como se não 
ouvisse. (p.69). ´ 

• Há um problema, que incomoda os alunos 
(Colégio Península Sagrada) mais novos, 
principalmente os das 5ª séries: o roubo de 
lanches adquiridos nas cantinas. (p.70). 

• Quando acontecia o envolvimento afetivo 
(namorar, ficar) entre integrantes da escola 
e os de comandos de outros bairros o clima 
ficava tenso e as brigas podiam estourar. 
(p.71). 
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• Como a escola (Península Sagrada) 
controla e pune com muito rigor as brigas, 
os alunos se contêm dentro dos muros e 
deixam os acertos para a ladeira (um 
espaço externo). (p.71). 

• Soube da explicação de punição máxima – 
a expulsão – ao aluno que feriu gravemente 
um colega em briga que se iniciou na 
internet, continuou dentro da sala de aula e 
culminou num confronto violento na ladeira, 
o qual envolveu dois alunos e o comando 
ao qual pertencia um deles. (p.71). 

• A quase totalidade dos alunos (97,6%) (da 
escola  Pedra Pitanga) declarou preferir as 
áreas mais neutras, como o pátio, a 
quadra, os corredores, os arredores da 
escola e outros. A sala de aula, com 24% 
da preferência, é realmente um espaço 
pouco atraente para os jovens estudantes. 
(p.77). 

• Da forma como acontece no Colégio 
Península Sagrada os alunos dessa escola 
demonstram gostar mais dos espaços que 
lhes permitem escapar do controle e das 
exigências escolares. (p.77). 

• Mas em certos momentos todos eles se 
“ligam” na aula. Por exemplo, quando o 
texto diz que o pai de Tistu fabricava 
armas, os meninos riem, comentam, ficam 
agitados, comentando que gostam muito 
dessa parte do texto (...) Enquanto a 
professora critica a profissão do pai, muitos 
alunos, meninos, mais precisamente, 
contestam seu ponto de vista e vibram com 
a possibilidade de matar os outros. (p.80). 

• A cada passagem da história de violência, 
armas e guerra, os alunos gritam, animados 
e exultantes. Quando as cenas são de 
amor, de flores, de paz, eles riem, 
debocham, fazem expressões de desprezo 
e pouco-caso. (p.80). 

• Uns seis alunos estão de pé e há 
conversas generalizadas. A toda hora, um 
ou outro sai ou entra na sala por vários 
motivos, como comprar balas, tomar água, 
conversar com colegas de salas vizinhas 
ou ir ao banheiro. Alguns pedem permissão 
para a professora, mas a maioria sai sem 
qualquer permissão. (p.81). (Escola Pedra 
Pitanga).  

• Um garoto dança, o outro canta. Ninguém 
fala, todos gritam para se fazerem ouvir. A 
palavra mais gritada é “professora”. (p.81). 
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• A cada repreensão (da professora) os 
alunos protestam com frases audíveis em 
toda a sala: “vou dar na cara dela, ainda” 
ou “eu não tenho culpa” (para a acusação 
de ter tirado zero na prova). O mais 
provável é que ela ouve tudo isso. Mas, se 
ouve, ignora, comportando-se como se não 
tivesse ouvido. (p.81). 

• Mais tarde, Rodrigo circula pela sala, e em 
certo momento dá um soco, por trás, no 
pescoço do colega distraído, rasga, 
violentamente, de surpresa, um aviso que o 
agredido está lendo. (p.82). 

• Foi possível verificar nas observações que 
há um medo da ociosidade (dos alunos), 
porque ela permite a desordem e a 
indisciplina. (p.83). 

• (No recreio) há também as transgressões, 
como fumar no banheiro ou no cantinho 
atrás da escola, roubar lanches dos 
menores (da 5ª série), bater, dar pontapés 
e rasteiras uns nos outros ou então 
perseguir e humilhar determinados colegas. 
(p.83). 

• Os alunos (da Península Sagrada) com 
dificuldades financeiras têm problemas de 
aceitação por boa parte dos colegas. 
(p.88). 

• No âmbito da afetividade, os jovens 
(alunos) – da Escola Península Sagrada – 
indicam que ficam muito e namoram pouco. 
(p.98). 

• A maioria dos alunos (da Península 
Sagrada) declarou ter religião, e a católica 
foi a mais indicada. (p.100). 

• Outro dado que chama a atenção é a 
preferência de 16,7% dos jovens da escola 
pública (Pedra Pitanga) pela casa dos 
amigos da rua, como local de diversão, o 
que faz com que a porcentagem de 
espaços abertos suba para 45,1%. (p.110). 

• Esses jovens (da Escola Pedra Pitanga) 
preferem as relações fugazes e 
descompromissadas do ficar, enquanto a 
relação mais sólida do namoro ocupa o 
segundo lugar. (p.111). 

• A maioria dos alunos da Escola Pedra 
Pitanga declarou ter uma religião e eles 
mostraram que são tão religiosos quanto os 
da Península Sagrada. A maioria de lá e 
daqui disse ser católica. (p.113). 

• Quanto à prática da religião, os números 
surpreenderam, tato na Península Sagrada 
como na Pedra Pitanga, porque houve uma 
inversão do esperado. Lá, uma escola 
religiosa, o número de não praticantes 
supera o de praticantes e aqui, uma escola 
laica, os praticantes superaram com larga 
margem os não praticantes. (p.114). 
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• Dois fenômenos que interferem na 
sociabilidade desses adolescentes de 
maneira geral, mas que não tem presença 
reconhecida no espaço escolar são os 
comandos e as drogas. Elas foram 
comentadas pelos alunos e adultos porque 
fazem parte da vida dos jovens e são alvo 
de preocupação dos adultos das escolas. 
(p.114). 

• Em relação às drogas, houve o 
reconhecimento tanto dos alunos como dos 
adultos do uso do cigarro, mas não ocorreu 
o reconhecimento da utilização de drogas 
ilícitas nas dependências das escolas. O 
único reconhecimento de consumo e até 
comercialização ocorreu na Escola Pedra 
Pitanga e se referiu ao período noturno. 
Para todos, há envolvimento de alguns 
alunos. Entretanto, a utilização fica restrita 
aos espaços extramuros da escola. (p.114). 

• A ação dos comandos esteve muito 
presente nos depoimentos dos alunos das 
duas escolas. E em todos eles os jovens se 
colocaram na posição de espectadores e 
nunca de protagonistas. O envolvimento 
reconhecido por alguns se restringiu às 
relações de amizade com membros do 
comando ou a situações de vítimas desse 
tipo de grupo. (p.115). 

• A pichação não foi citada por este grupo de 
alunos, mas se trata de uma das atividades 
preferidas dos comandos. A cidade toda 
está marcada com a linguagem dos 
pichadores, sempre seguidas da sigla do 
comando. (p.116). 

• No final da etapa das entrevistas com os 
alunos do colégio Península Sagrada, ou 
seja, quatro dias antes, havia ocorrido uma 
briga envolvendo galeras femininas, sendo 
que uma delas era composta de alunas da 
escola. (p.117). 

• Numa festa houve o confronto, motivado 
por disputa entre duas garotas por um 
rapaz. Uma delas reuniu sua galera – entre 
10 e 15 garotas  - e encurralou duas da 8ª 
série do Península Sagrada no banheiro. 
As duas alunas foram agredidas com tapas, 
socos, chutes e uma delas ficou bastante 
machucada. (p.118). 

• É possível sentir suas ações (dos 
comandos) esporadicamente em situações 
relatadas pelos agentes da escola, como 
por exemplo, quando integrantes se postam 
diante da escola pública fazendo algazarra, 
barulho, atirando bombas para o interior do 
prédio perturbando as atividades da escola. 
(p.118). 
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• Um outro fato ocorreu em 1997, quando a 
escola Pedra Pitanga viveu uma situação 
de grande tensão, porque integrantes de 
um grupo vieram à escola para impedir o 
trânsito de determinados alunos. Um 
comando veio exigir que a escola 
entregasse um determinado aluno. Eles se 
colocaram na porta da escola, houve 
negociações. Eles expuseram um outro 
jovem todo machucado, com marcas de 
elos de correntes espalhados pelo corpo e 
dizendo que fariam o mesmo com o aluno 
daquela escola. (p.119). 

• Uma outra prática do comando que envolve 
a escola Pedra Pitanga é a cobrança de 
“pedágio” de alguns alunos (novatos). 
(p.119). 

• Outro tipo de atuação dos comandos, tanto 
na Pedra Pitanga como na Península 
Sagrada, são as brigas entre alunos, que 
se iniciam dentro do espaço escolar e que 
tem continuidade na rua ou na ladeira. 
(p.119). 

• Como as escolas reprimem as agressões 
físicas, sobretudo a privada, com 
aplicações de punições pesadas, 
inevitavelmente os alunos acabam 
finalizando as brigas no espaço livro do 
controle. (p.119). 

• A escolha majoritária da opção “ÀS VEZES” 
indica que os alunos (do Colégio Península 
Sagrada) podem estar mantendo uma 
relação até certo ponto pragmática com os 
estudos. Eles estudam apenas quando se 
identificam com os ensinamentos, com a 
matéria ou com o professor, ou quando 
necessitam de nota para aprovação. 
(p.124). 

• Os temores mostrados pelos alunos (do 
Colégio Península Sagrada) também 
surpreenderam porque o maior temor 
indicado por eles foi o de obter notas 
baixas e ser reprovado. Mas temer notas 
baixas e reprovações não significa, 
fundamentalmente, atribuir importância à 
real compreensão e apreensão dos 
conteúdos. (p.124). 

• O segundo grande temor desses jovens 
alunos (do Colégio Península Sagrada) é o 
de serem rejeitados ou desprezados pelos 
colegas (...) O temor ás agressões físicas e 
verbais de colegas e adultos ficou com o 
baixo percentual de 7,7%. Isso não significa 
que a incidência de agressões seja baixa, 
pois adultos e jovens integrantes das 
escolas declaram com veemência que as 
agressões eram freqüentes. (p.125). 
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• Foi surpreendente constatar que o maior 
índice de rejeição recaiu sobre os 
professores (...) somando-se os 35,9% de 
rejeição dos professores com os 18,3% às 
aulas, obtêm-se 54,2% de rejeição do 
próprio ensino-aprendizagem. (p.126). 

• A declaração de 76,7% dos alunos (Colégio 
Península Sagrada) de que seus amigos 
são procedentes da escola demonstra o 
quão e importante é esse tipo de 
relacionamento na vida escolar deles. 
(p.126). 

• Destaca-se, nessa escola (Península 
Sagrada) a força do grupo nas relações de 
sociabilidade dos jovens estudantes. 
(p.127). 

• O fundamental é não ser rejeitado é estar 
incluído em todas as atividades grupais, 
porque a necessidade de pertencimento é 
vital e o ostracismo é temido. (p.127). 

• É comum ver meninas que andam de mãos 
dadas e criam espaços de jogos coletivos e 
encontrar meninos que se comunicam por 
meio de empurrões, socos, pontapés e de 
esportes mais agressivos. (p.127).  

• O grupo fortalece os indivíduos nas ações 
de transgressão, de infração, de indisciplina 
ou de violência. Quando se encontram 
sozinhos ou em outro contexto fora do 
grupo, tornam-se dóceis, obedientes às 
normas estabelecidas. (p.130). 

• Alunos agressivos, indisciplinados ou 
temidos pelos colegas e por alguns 
professores, mudavam completamente de 
comportamento em situações de distância 
de seu grupo... (p.130). 

• Palavras de um aluno: “o aluno acha que o 
professor sempre vai ser inimigo deles”. 
(p.131). 

 
• A maior rejeição dos estudantes é aquela 

dirigida a professores (35,9%). A segunda 
se refere às agressões (23,2%) e a terceira, 
às aulas (18,3%) – Colégio Península 
Sagrada – (p.131). 

• ... Os alunos vêem de formas diferentes 
uma professora jovem e bonita e um 
professor com essas mesmas 
características. Enquanto a professora é 
desejada e desrespeitada pelos meninos, o 
professor é querido porque se iguala a eles. 
(p.136).  
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• Quando surge algum problema entre aluno 
e professor, as partes interessadas não 
costumam negociar para chegar a um 
acordo ou buscar esclarecimentos. A 
relação deles, diante de problemas, é de 
confronto e acusações mútuas; de tensão, 
chegando, comumente á agressão verbal 
do aluno contra o professor – Colégio 
Península Sagrada – (p. 138).  

• O gosto pelo estudo é significativamente 
alto na escola pública (investigada). Os 
30,4% apontados nesta escola ficaram bem 
acima dos 17,5% indicados no colégio 
Península Sagrada. (p.140). 

• O maior temor dos alunos da Pedra Pitanga 
foi de obterem notas baixas e serem 
reprovados. (p.141).  

• (Na escola Pedra Pitanga) o temor às 
agressões físicas e verbais de colegas e 
adultos ficou com o baixo percentual de 
11,8% da mesma forma que na escola 
privada, isso não significa que a incidência 
de agressões seja baixa (p.142). 

• As agressões e a bagunça, juntas, 
incomodam a 49,0% dos alunos. (p.142). 
(Escola Pedra Pitanga). 

• Quanto aos professores (da escola Pedra 
Pitanga) eles foram preferidos por 12,7% e 
rejeitados por apenas 5,9%. (p.143).  

• Determinados alunos, de segmentos de 
classes médias, sentem-se superiores e 
fazem questão de demonstrar isso. Os 
demais sentem-se atingidos, mas nem 
sempre se submetem à situação. (p.144). 

• É muito comum essas denominadas 
“brincadeiras” de mau gosto” terminarem 
em brigas ou atos de violência,  porque 
nem sempre os atingidos se mantêm 
passivos e acabam reagindo (escola Pedra 
Pitanga). (p.145).  

•  A “briga” é preferida por 19,6% dos alunos 
(escola Pedra Pitanga) e rejeitada por 
15,4%. (p.145). 

• Na escola privada quem tem prestigio e 
está em posição de privilegio e tem o 
domínio ou o poder sobre os colegas são 
os mais ricos, os mais bonitos, os mais 
sedutores, os que possuem mais. Nesta 
escola pública, que tem prestígio, quem 
domina, quem tem o poder sobre os 
colegas são os “bons de sela”. O “bom de 
sela” é aquele consegue ser pior: que faz 
pichação, que anda de skate... (p.146).  

• Os bons de sela são os mais respeitados 
(talvez, o termo qualificado mais adequado 
seja “temidos”), pelos seus pares. Eles se 
impõem pela força, pela agressão, pela 
violência. (p.146). 
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• A força do grupo faz esses jovens 
mudarem de comportamento. Separados 
do grupo, podem ser afáveis, mas diante de 
seu grupo, podem se tornar violentos para 
se imporem como “bons de sela”... (p.148). 

• Aqui (escola Pedra Pitanga) a preferência 
pelos professores ficou em 12,7% e a 
rejeição em 5,9%. (p.149). 

• A parcela dos inconformados é formada 
pelos alunos considerados pelos adultos 
como os problemáticos em termos de 
comportamento, porque são 
indisciplinados, porque atrapalham as aulas 
e os colegas, porque não estudam e 
porque não cumprem as tarefas. No 
entender dos alunos, eles são 
discriminados porque apresentam 
dificuldades de aprendizagem, 
desconsiderando a questão disciplinar. 
Outros alunos, com problemas de 
aprendizagem, mas com comportamento 
tido como exemplar não compartilham as 
idéias do gruo dos inconformados. (p.154).  

• A indisciplina é dos problemas que mais 
atrapalham as atividades cotidianas da 
escola (Pedra Pitanga) e da sala de aula. 
Muitos alunos reclamam nesse sentido, 
dizendo que se sentem incomodados e 
prejudicados pelas condutas de indisciplina. 
(p.155). 

• Para os alunos (do Colégio Península 
Sagrada), há indisciplina em sua escola, e 
o que se nota é que o grau de percepção 
do fenômeno é bastante alto (92,2%). Mas 
houve um reconhecimento maior por parte 
dos rapazes, com mais de 95% e menor 
pelas moças, com pouco menos que 90%. 
(p.156). 

• Há a indicação de que os alunos (do 
Colégio Península Sagrada) vinculam a 
disciplina/indisciplina aos professores. Para 
eles, os professores são disciplinadores, 
representam a norma e são a expressão 
corporificada da punição. A partir dessa 
idéia, os atos praticados contra eles 
passam a ser entendidos como indisciplina. 
(p.158). 

• Para os alunos (do Colégio Península 
Sagrada), há violência na escola, mas a 
porcentagem cai em relação à indisciplina: 
92,2% de indisciplina e 71,8% de violência. 
(p.161). 

• Os meninos brincam e brigam com os 
corpos se chocando e com muita correria e 
agitação, enquanto as meninas brincam de 
forma mais suave e menos agressiva. 
(p.161). 
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• Há que se destacar que mesmo ficando 
abaixo dos meninos (71,9%) um número 
bastante considerável de meninas 
reconheceu a existência de violência física 
– colégio Península Sagrada – (p. 161). 

• Outro dado que se evidencia é o total não-
reconhecimento da violência verbal por 
parte dos meninos (...) Tudo indica que eles 
não estão considerando as verbais como 
violência. (p.161). 

• Os sujeitos pesquisados (alunos do colégio 
Península Sagrada) mostraram em seus 
discursos diferentes percepções do que é 
indisciplina e do que é violência. Além 
disso, indicaram a facilidade de como se 
pode transformar uma coisa em outra. 
(p.164). 

• (Alunos (as) do Colégio Península 
Sagrada) apontam esse tipo conduta – 
indisciplina – como sendo o desrespeito ou 
quebra de regras colocadas pela instituição 
escolar. (p.164). 

• Os adolescentes expuseram suas 
explicações para a origem da indisciplina. 
Segundo eles, a principal causa desse tipo 
de conduta está na força do grupo e na 
necessidade que eles sentem da aceitação 
de seus pares. (p.166). 

• Aqueles que assumem que são 
indisciplinados não dizem por que o são e 
muito menos assumem o que são para 
estar em evidência frente aos colegas. 
(p.167). 

• Algo que chamou atenção foi o fato de que 
nenhuma menina desta escola se 
reconheceu como indisciplinada. Elas, 
quando falam sobre o assunto, falam 
sempre dos outros, nunca são as 
protagonistas. (p.167). 

• O grupo só acolhe aquele que provar que é 
corajoso, que tem capacidade para agredir, 
que se faz respeitar pela força. (p.167). 

• O que se depreende dos discursos dos 
adolescentes é que eles, estando em 
turmas, praticam tanto a violência quanto a 
indisciplina, quando querem chamar a 
atenção. Isso significa que eles têm 
determinadas necessidades que a violência 
está cobrindo. (p.168). 

• Em nenhum momento esses jovens 
declararam, como fizeram por exemplo, os 
jovens das galeras da França, que eles são 
violentos porque são vítimas do mundo 
(Dubet, 1987). (p.168).  
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• Ao assumirem suas responsabilidades 
sozinhos, demonstraram que não tem um 
alcance de visão mais amplo que se 
estenda ao macro, à conjuntura ou às 
crises da modernidade. Há uma 
dissociação das grandes questões. O 
adolescente vê a ele, a sua subjetividade e 
ao seu grupo de pares. (p.169). 

• Esses adolescentes mostraram que a 
violência não é um ato relativo ao adulto e 
que é, na verdade, uma forma de afirmação 
e de relação entre eles numa sociabilidade. 
Ao assumirem a responsabilidade de 
autoria de seus atos, eles mostraram que 
têm uma orientação de autonomia. Eles, 
então, se sentem poderosos o suficiente 
para heroísmos nos esportes, por exemplo, 
mas também para praticarem a violência. 
(p.169). 

• Esses jovens não estão conseguindo se 
perceber numa teia de relações sociais, 
uma vez que “ele quer, ele faz, ele quer 
porque quer”. (p.169). 

• A maioria dos alunos tem clareza de que a 
indisciplina é a quebra de regras e de que a 
violência é muito mais ferir ou machucar o 
outro física ou psicologicamente do que 
destruir o patrimônio. (p.169). 

• 63,1% delas declararam que nunca foram 
agredidas e 63,0% deles, que já foram 
agredidos. Esses números indicam que os 
rapazes se envolvem mais em atos de 
agressão, violência e indisciplina que as 
moças – colégio Península Sagrada – (p. 
171).  

• A maioria das agressões são oriundas de 
colegas, sendo 28,1% para o caso das 
alunas e 56,5% para os alunos – colégio 
Península Sagrada – (p.171).  

• As agressões verbais são mais freqüentes 
que as físicas. E as agressões verbais são 
disparadamente mais sentidas pelos 
alunos. (p.171). 

• Quase 80% dos meninos e 30% das 
meninas assumiram que já agrediram 
colegas e professores – colégio Península 
Sagrada – (p. 172). 

• Dentre os praticantes, as moças preferem 
as agressões verbais, ao contrário dos 
rapazes, que, por sua vez, agridem muito 
mais física do que verbalmente – escola 
Península Sagrada – (p. 172). 

• Vejo que as meninas não são, 
necessariamente, menos violentas que os 
alunos – colégio Península Sagrada – (p. 
173). 

• As moças sentem-se menos punidas do 
que os rapazes – colégio Península 
Sagrada – (p. 173). 
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• A punição da exclusão da sala de aula foi 
mencionada por 17,8% dos alunos desta 
escola (Península Sagrada). (p.175).  

• Os alunos se sentem muito revoltados com 
os professores e os rejeitam porque vêem 
esse profissional como uma espécie de 
ditador, porque diante de uma infração, em 
lugar de aplicar uma punição, delega a 
outro essa competência – colégio 
Península Sagrada – (p. 176). 

• Para 10,8% dos alunos da Pedra Pitanga 
as conversas na sala de aula incomoda, 
enquanto na Península Sagrada, 17,5% 
são sensíveis a ela. (p.181). 

• Houve o reconhecimento de indisciplina por 
parte de 88,2% dos alunos e da violência 
por 65,7% deles – escola Pedra Pitanga – 
(p.181). 

• Examinando-se isso com as atenções 
voltadas para o gênero, constatou-se uma 
surpreendente superação das percepções 
das meninas ao fenômeno, em relação aos 
garotos. Nesta escola, diversamente da 
privada (onde elas ainda estão mais 
preservadas e alienadas da violência), as 
jovens estão muito envolvidas, a ponto de 
terem se mostrado mais afetadas que os 
rapazes. (p.182). 

• Ainda em relação ao gênero, surpreende 
também o fato de as meninas, mais que os 
meninos, se sentirem mais afetadas pela 
violência física... – escola Pedra Pitanga – 
(p. 182).  

• Os confrontos e agressões verbais não são 
considerados violência por esses alunos. O 
verbal, para eles, se aloca no âmbito da 
indisciplina – escola Pedra Pitanga – (p. 
182).  

• Na escola Pedra Pitanga, as agressões 
físicas e verbais superam as brigas, e 
ambas juntas perfazem quase 85%, o que 
indica que, para eles, a violência se vincula 
ao mal causado a pessoas. (p.183). 

• A tenuidade das fronteiras (entre 
indisciplina e violência) também apareceu 
nas percepções das práticas e nos 
discursos dos alunos da escola Pedra 
Pitanga. (p.184). 

• No entender tanto das meninas como dos 
meninos, a indisciplina é a desobediência 
às regras, é se comportar em desacordo 
com as normas vigentes de um 
determinado local e é o desrespeito aos 
limites colocados a boa convivência entre 
pessoas. (p.184).  

• Para a aluna, a indisciplina nasce da 
rebeldia, da não aceitação dos problemas 
de casa, dos dramas que o jovem vive na 
relação com os pais. (p.184). 
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• Outras explicações para a origem da 
indisciplina foram a força e a necessidade 
que os adolescentes sentem de serem 
aceitos pelos seus pares. (p.185). 

• O desejo de ser acolhido num grupo faz 
com que determinados alunos utilizem do 
artifício da indisciplina para chamar a 
atenção de seus colegas sobre si. Nota-se 
uma inversão de valores: o valorizado é o 
mal. (p.185). 

• Para ser eleito como referência, o jovem 
precisa ser valente, corajoso, temido, 
cometer atos de transgressão, de ameaças, 
de enfrentamento e até de violência, ou 
seja, ele precisa mostrar visibilidade. (p. 
185). 

• Esse fenômeno é visto aqui, assim como 
no colégio Península Sagrada, como um 
ato intencional, dirigido a alguém com o 
desejo de constranger, destruir, 
desrespeitar ou negar esse outro que é o 
seu alvo. (p.185).  

• Ainda comparando as duas unidades 
escolares, nota-se que lá, o grupo era a 
referência e aqui destaca-se a exarcebação 
do sujeito. Aqui (escola Pedra Pitanga) 
reina a lei do “olho por olho, dente por 
dente”, muito próprio do mundo masculino 
das ruas. (p.187). 

• Os alunos apontam como motivações para 
a prática da indisciplina e da violência: o 
desejo do risco, dos jovens, de ultrapassar 
limites, de busca de aventuras; os 
determinantes socioeconômicos; as 
discriminações; os maus tratos – escola 
Pedra Pitanga – (p.188). 

• Há os casos das alunas Catarina, de 8ª 
série, e Julieta, da 6ª série, que mergulham 
no universo masculino da violência. (p.188). 

• A vitimização os deprecia frente ao grupo 
de pares, pois estaria valendo o ditado 
popular de que “homem que é homem não 
apanha”. (p.190). 

• As agressões físicas entre os pares estão 
disseminadas entre todos, 
independentemente do gênero – escola 
Pedra Pitanga – (p. 191).  

• As alunas agridem menos que os alunos, 
da mesma forma que aconteceu na escola 
privada. (p.191). 

• A pouca indicação de agressões sofridas 
de professores e praticadas contra eles era 
esperada, pois os alunos gostam deles e 
deles se orgulham – escola Pedra Pitanga 
– (p.192). 
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• Somando-se as agressões físicas com as 
verbais/físicas, temos 48,17% de meninos 
visando o corpo do seu oponente para 
causar danos. No caso dos garotos, 
verificou-se um equilíbrio entre as duas 
escolas. (p.192). 

• As alunas percebem-se menos punidas que 
os alunos – escola Pedra Pitanga – (p. 
193). 

• (A exclusão da sala na escola Pedra 
Pitanga) não é considerada punição e pode 
até, em determinadas circunstâncias, ser 
vista como um prêmio, porque, ao deixar a 
sala, o aluno fica brincando ou bagunçando 
nos corredores ou no pátio e não há, 
necessariamente, o encaminhamento para 
a coordenadora ou para a pedagoga, que 
se encontram sempre muito ocupadas em 
outras atividades. (p.194). 

• Para o aluno da escola privada, o peso da 
exclusão da sala de aula é bem maior do 
que para os alunos da escola pública. 
(p.199). 

• Na escola Pedra Pitanga, um tipo de 
punição intermediária, isto é, nem leve e 
nem rigorosa, é dominantemente 
reconhecida: a ocorrência ou advertência, 
citada por 59,6% dos respondentes. No 
colégio Península Sagrada, a dominância 
recai sobre um tipo de punição mais 
rigoroso: a suspensão, com 31,1%. (p.199). 

• A grande questão percebida nas duas 
escolas é que as agressões acontecem 
entre pares. (p.202). 

• A maioria das agressões praticadas nas 
escolas é motivada pela heterofobia, ou 
seja, pela estranha recusa da diferença, 
pela raiva, pelo desprezo, pela rejeição, 
enfim, pela não aceitação daquele que o 
agressor julga diferente de si. (p.203). 

• A intolerância ao diferente evidenciou-se no 
cotidiano dos jovens alunos das escolas. 
(p.205). 

• Os alunos da escola religiosa estão muito 
bem integrados nos seus grupos e movidos 
pelo desejo de fidelidade, o que abre 
possibilidades de rejeição aos intrusos/de 
fora/diferentes. (...) Esses alunos 
pertencem às classes médias, com 
segmentos da elite, o que facilita o auto-
reconhecimento de alguns, de serem 
superiores e destacados dos demais da 
sociedade. (p.207). 

• As medidas de repressão da violência 
adotadas pelas escolas são, muitas vezes, 
dribladas pelos alunos. (p.213). 
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• O que não se resolve com palavras é 
levado para fora dos muros escolares. 
Ultrapassados os 100 metros do prédio 
escolar – área de responsabilidade da 
escola – os alunos fazem os acertos de 
contas com agressões físicas. (p.213). 

• A falta de limites, a falta de 
responsabilidade pelos atos praticados e a 
desconsideração pelo outro movem os 
adolescentes na direção de atos de 
imposição pela força, de agressão e 
destruição, porque, primeiro, eles 
desconhecem os limites do até onde 
podem ir e quando devem parar; depois, 
estão convencidos de que ficarão impunes, 
já que não são responsáveis pelos atos que 
praticam, porque estão sempre “brincando” 
e nunca têm a intenção real de machucar, 
queimar ou matar, e, finalmente, o outro é 
diferente e não apresenta significado. 
(p.214).  

• Foram observadas práticas de intolerância 
frente aos diferentes concretizadas nas 
formas de discriminação social (aos pobres 
ou ricos demais), racial (aos negros), de 
gênero (aos homossexuais) e aos que se 
distanciam dos padrões colocados aos 
bons alunos, aos maus alunos e aos 
novatos na escola, aos gordos, aos feios e 
outros. (p.215). 

• (No Colégio Península Sagrada), segundo 
declarações de alunos, há aquele que 
costuma-se vangloriar de sua situação 
financeira privilegiada e humilhar os que 
estão em posição menos favorável. (p.220). 

• Os alunos que fogem dos padrões médios 
de aproveitamento – tanto para mais, 
sendo bons alunos, como para menos, 
sendo maus alunos – não são aceitos por 
seus pares nas duas escolas. Mas são 
alvos de ações discriminadoras também 
aqueles com comportamento adequado 
demais às normas disciplinares. (p.230). 

• Há a tendência, entre os alunos, de se 
relacionar bom rendimento escolar com 
homossexualidade. Ser estudioso e 
disciplinado é ser homossexual. A 
“macheza” está diretamente ligada à 
coragem de transgredir, de agredir, de não 
estudar, mas tendo a competência de ser 
aprovado, mesmo que seja utilizando-se de 
outros subterfúgios que não a dedicação ao 
estudo. Essa ideologia é plantada por 
aqueles que impõem seu poder na base da 
força, da ameaça e da agressão. (p.230). 
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• No colégio Península Sagrada também se 
estabelece a mesma ideologia encontrada 
na escola pública, a respeito dos bons 
alunos: eles são considerados pelos 
colegas como homossexuais e otários. 
(p.231). 

• Os adolescentes também reconhecem que 
os estudiosos são isolados no dia-a-dia, 
mas são procurados de forma interesseira 
nos dias de prova e nos trabalhos em 
grupo. (p.231). 

• Esses comportamentos de rejeição aos 
bons alunos são antigos e nem podem ser 
considerados graves. Mas essas velhas 
atitudes ganham atualmente novos tons. O 
específico de hoje são os limites tênues 
para esses comportamentos, em que essas 
pequenas discriminações, que sempre 
existiram, desabam, rapidamente, para uma 
situação explosiva. (p.232). 

• As investigações mostraram, em variadas 
circunstâncias e nas duas escolas, que o 
aluno pode ser indisciplinado, displicente 
nos estudos e violento. Essas 
características não o desmerecem frente 
aos colegas, pelo contrário, até o 
valorizam. (p.232). 

• Os grupos já formados nas duas escolas 
mostraram-se tendentes a rejeitar os 
novatos movidos pelo pensamento de que 
“eu e meu grupo nos identificamos entre 
nós, mas o novo é diferente de mim”. 
(p.233). 

• Saliento o fato de que as agressões aos 
novos relatados pelos professores partem 
dos grupos de diferentes que também 
pertencem ao comando do bairro. Esse 
dado mostra que a condição de 
pertencimento a um agrupamento de 
identidade reforça a recusa ao estranho 
que veio de fora.  (p.234). 

• Na escola Pedra Pitanga, pública, as ações 
violentas são mais explícitas, radicais e se 
concretizam na forma de intimidações, 
surras e extorsões. No colégio Península 
Sagrada, as manifestações ocorrem de 
forma mais sutil e mais dissimulada na 
forma de segregação, de desmerecimento 
e desrespeito, mas, apesar disso, são 
percebidas pelos alunos. (p.235). 

• A aparência física pode definir uma série de 
coisas, como ser valorizado 
/desvalorizado/ridicularizado, 
aceito/rejeitado, amado/desprezado, 
perseguido/bajulado, ou seja, pode definir 
se ocorrerá uma definição positiva ou 
negativa. (p.235). 
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• Viver nas escolas (...) permitiu presenciar, 
dentre tantas ocorrências interessantes, a 
prática da discriminação sendo definida 
pela aparência das pessoas. Os bonitos 
sendo bajulados e os feios, gordos, 
desajeitados, sendo rejeitados, na escola 
privada. E os fortes e obesos sendo 
temidos na escola pública. Na escola 
privada, o domínio é exercido pelos belos 
e, na pública, pelos fortes e corpulentos. 
(p.236). 

• Um ponto em comum evidenciou-se entre 
as duas escolas: os feios são rejeitados. 
(p.237). 

• Em observações das aulas foi possível 
presenciar cenas de verdadeira crueldade 
sendo praticadas ontra colegas obesos 
escola Península Sagrada (p.  

• 238). 
• Enquanto na escola privada o gordo é 

desvalorizado e ridicularizado, na Pedra 
Pitanga, ele (o menino) é valorizado. Os 
fortes e acima do peso são os opressores. 
Eles usam a força física para intimidar, 
bater e submeter. (p.239).  

• A impressão que se tem quando se chega 
à Pedra Pitanga é que há uma divisão que 
resulta em dois blocos: de um lado, o 
grande bloco dos integrados e participantes 
do projeto da escola, formado pelos 
professores e pela maioria dos alunos, e, 
de outro lado, o pequeno bloco que não 
responde ao projeto, cria uma vida própria 
e é formado pelos que são definidos pelos 
demais agentes da instituição como os que 
não querem saber dos estudos, os 
indisciplinados, os bagunceiros, os maus 
alunos, os que atrapalham o 
desenvolvimento das atividades 
pedagógicas, os depredadores, os 
pichadores, os violentos, enfim, os que 
infernizam a vida da escola. (p.240). 

• ...É um grupo formado por “diferentes” que 
se volta contra aqueles que estão 
integrados ao sistema escolar – os alunos 
interessados – e contra a própria escola. 
(p.244). 

• Para esses adolescentes é interessante 
marcar a diferença não apenas na 
aparência física como também nas 
condutas violentas, grosseiras e sádicas 
(porque só riem e se divertem quando o 
outro sofre e teme). (p.244). 

• Existem vários momentos e diferentes 
formas de práticas violentas dos alunos: as 
práticas da violência mascarada e as 
práticas da violência não mascarada ou 
explícita. (p.251). 
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• A violência é utilizada como um meio pelos 
alunos das duas escolas. No colégio 
Península Sagrada, a sua prática é 
instrumento de manifestação de recusa e 
eliminação do diferente, que é considerado 
um intruso. Na escola Pedra Pitanga, as 
ações violentas são utilizadas pelo 
diferente como meio para resistir à 
autoridade e á dominação dos adultos e da 
própria instituição, para conquistar espaços 
e para se fazer respeitar pelo grande grupo 
que o rejeita e discrimina. (p.252). 

• Esses alunos, por estarem num processo 
de busca de afirmação da identidade, 
tendem a rejeitar aqueles que não 
pertencem ao seu grupo e que apresentam 
características diferentes das suas. (p.254). 

• O que acontece no colégio Península 
Sagrada é que os alunos fazem a fusão da 
resistência ao diferente, tão normal na 
adolescência, com as idéias da sociedade 
de desigualdades e passam a operar com o 
preconceito, com o racismo, com as 
discriminações contra os pobres, os negros 
e as minorias em geral. (p.257). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indisciplina 
escolar: 
multiplicidade de 
causas e sujeitos 
– um olhar sobre 
a escola 
municipal do 
ensino 
fundamental 
“José Honório 
Rodrigues”.  
 
 
(Rebelo, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A “concepção bancária” adotada pela 
quase totalidade dos professores, 
apontava para um único sujeito 
responsável pela indisciplina escolar: o 
aluno (p.11).  

• Assim, (o professor) por meio da disciplina 
imposta aos alunos, tentava-se, 
inconscientemente, formar corpos 
submissos e manipuláveis... (p.28).  

• (Para o professor) o silêncio, a 
passividade e a estagnação dos alunos 
são fundamentais para a transmissão do 
conhecimento tenha sucesso, sem perda 
de tempo com interferências (p.28).  

• Era muito séria e preocupante essa 
análise simplista, pois, na visão dos 
professores, o aluno era o responsável 
pela não aprendizagem, 
conseqüentemente, era ele responsável 
pela retenção e evasão escolar (p.29).  

• Esse currículo valorizava a figura do 
professor, como único detentor do saber e 
do poder, e a transmissão de 
conhecimentos acumulados por meio de 
uma metodologia restrita e “antidialógica” 
(p.32).   

• Se para os professores o fracasso escolar 
estava associado à indisciplina escolar, 
tínhamos um grande problema (p.33).  

• (Ficamos) inconformados com as 
colocações dos professores sobre a 
responsabilidade da indisciplina para o 
fracasso escolar (p.34).  

 

• (Certos alunos) mantêm relações com os 
pais não muito afetivas e dialógicas, um 
grande problema na escola é a baixa auto-
estima dos alunos em decorrência da 
relação que eles têm com os familiares, por 
isso o medo de errar e apresentar as idéias 
é muito grande (p.21).  

• Alguns alunos dos três primeiros turnos 
apresentavam atitudes agressivas em 
relação aos colegas (brigas no recreio, em 
sala de aula, e uso de palavrões) e, no 
período noturno contra professores (os 
alunos saem da sala sem pedir 
autorização, não fazem as lições, não 
trazem os materiais escolares, falam muito 
durante a aula, não participam das aulas). 
(p.22).  

• O aluno com cultura diferente da 
transmitida na escola, sentindo-se excluído, 
sem espaço para pronunciar seu mundo, é 
levado a acreditar que existe apenas uma 
maneira correta de se viver e que não é a 
sua (p.50).  

• Aquela solicitação era muito forte, pois um 
educador pedir punição para o aluno 
soava-nos como uma relação entre 
inimigos (p.69).  
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• A má formação inicial e continuada dos 
professores contribui para que não 
pensem criticamente sobre a função que 
desempenham como educadores, 
acabando por colaborar com a 
continuidade da sociedade da educação 
excludentes (p.46).  

• Imposta pelo professor, a disciplina, de 
acordo com essa concepção, originária na 
ideologia liberal do século XVIII, tem a 
função de aprisionamento e controle do 
homem (p.49). 

• Podemos dizer, ainda, que essas 
manifestações são reações culturais, 
criadas naturalmente pelo grupo, no caso 
dos alunos, para garantir um espaço 
próprio  de atuação diferente daquele 
imposto pelo professor imposto pelo 
professor por meio de uma prática 
silenciadora na qual apenas a sua fala é 
valorizada (p.50).   

• Essa resistência do professor frente a 
propostas novas e, também em aceitar 
que, suas ações junto aos alunos, podem 
contribuir para a indisciplina escolar, era 
mais uma contribuição para o aumento da 
indisciplina (p.72).  

• Desenvolviam-se atividades e se 
estabeleciam normais sem nunca pensar 
no aluno real para quem elas se 
destinavam (p.82).  

• O fator resistência nos parecia o mais 
difícil, juntamente porque envolvia um 
desequilíbrio não só no aspecto 
profissional, mas também no aspecto 
pessoal, já que estaríamos remexendo 
visões de mundo já cristalizados (p.96).  

• Foi uma reunião tensa, no qual um 
professor muito agressivo agia não 
diferente daquilo que ele próprio estava 
denunciando. Ele estava agindo da 
mesma forma que os alunos. (p.125)   

• Os professores novos do ciclo I logo 
entenderam as nossas idéias e, como 
estavam em constante contato com os 
professores que participaram do trabalho 
não mais questionaram o tipo de trabalho 
proposto (p.127). 

 
 

 
 
Indisciplina e 
Mal-Estar na 
Educação: uma 
reflexão a partir 
da ética da 
psicanálise.  
 
(Medeiros, 2001) 

• Essa ética, na medida em que se refere ao 
desejo, desejo que é falta, pede nos 
advertir de que a pergunta permanente 
instalada entre os professores sobre aquilo 
que poderia vir a cercar, deforma acabada, 
as ações das crianças, para que 
possamos ensinar, é uma questão sem 
resposta. (p.6).  

 
 

• Qual foi a nossa surpresa, quando, ao 
decidirmos sobre qual a criança 
responsável pela decisão de cada regra, 
elas nos mostraram o mais completo 
conhecimento das mesmas. Mais ainda, era 
justamente a criança que não conseguia 
ouvir os colegas a que nos dizia: “tem que 
ouvir o colega”. Ou a que não conseguia se 
controlar e resolvia todos os seus 
problemas batendo nos amigos que 
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• Presentes no cotidiano de qualquer 
professor, estas questões fazem parte das 
(pré)ocupações da maioria daqueles cujo 
dia-a-dia está dedicado à tarefa educativa 
escolar. Sob a denominação genérica de 
“problemas de disciplina”, elas freqüentam 
as conversas entre professores, as 
discussões nos conselhos de classe, são 
temas privilegiados em simpósios e 
seminários. (p.19). 

• Assim, estamos nos movendo no campo 
daquela que mencionamos no início deste 
trabalho como uma das principais 
(pré)ocupações dos professores na 
atualidade. O campo das condutas 
humanas, do agir humano, na escola, se 
apresenta sob o termo de disciplina ou 
(in)disciplina escolar. Um termo que 
aponta, segundo o documento (PCN), para 
a formação moral do aluno. (p.32).  

• Um sujeito, ainda que esclarecido, pela 
teoria psicanalítica bem pode continuar, 
como dizia Freud, “a adorar em segredo 
seus antigos ídolos (...). Nesse sentido, e 
uma vez mais, trata-se de admitir o limite, 
dessa vez o limite de teoria. Isso não 
impede, entretanto, que mantenhamos 
aberta a aposta de que o encontro de um 
educador com tais ensinamentos possa a 
vir a produzir algo da ordem de uma 
mudança... (p.97).  

 

afirmava: “não pode bater nos colegas. 
(p.24).  

• ... O que move as ações das crianças no 
espaço escolar – o que, em última 
instância, é o mesmo que perguntarmo-nos 
pelo que move a ação do homem – o que o 
motor das suas ações está ligado a esta 
culpa original. (p.67).  

• Assim, na medida em que Freud, à época 
do Totem e Tabu, a elabora, fazendo 
convergir a proibição exogâmica da religião 
totêmica à lógica do complexo de Édipo, 
isto é, ambas s proibições funcionando com 
uma obediência ao pai morto, poderíamos 
presumir que a criança respeitaria as leis 
necessárias à convivência escolar balizada 
pela forma como esta outra lei, a lei da 
interdição do incesto tenha se inscrito na 
constituição do seu psiquismo. (p.67).  

• ...se a criança fez uma travessia 
“adequada” pelo Édipo, sim, ela seria capaz 
de respeitar e cumprir tais leis, caso 
contrário, não. Teríamos aí os 
“indisciplinados”, aqueles que impedem 
prosseguimento do trabalho, atrapalham a 
sala de aula... (p.68).  

• ...confrontando, com o desamparo 
primordial a ajuda oferecida pelo outro 
instala para a criança uma situação 
paradoxal, posto que o socorro chega 
sempre como uma ajuda estrangeira. O 
próximo aparece como primeiro objeto 
satisfatório mas também como primeiro 
objeto hostil, o que cria uma situação 
antagônica... (p.85).  

 
 
Comportamentos 
de indisciplina: 
uma análise de 
sua ocorrência 
em sala de aula.  
 
 
(Bocchi, 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Os educadores encontram-se confusos 
quanto ao seu gerenciamento (da 
indisciplina), necessitando de auxílio. Os 
professores se preocupam e até agem de 
diferentes formas tentando alterar a 
situação, mas muitas vezes não 
conseguem atuar de forma eficaz, o que 
compromete o ensino e a aprendizagem 
dos alunos, podendo gerar também raiva, 
cansaço e perda de auto-estima do 
professor (p.2) 

• O planejamento do ensino não é 
mencionado por professores ao se 
referirem às razões da ocorrência dos 
comportamentos inadequados (p.2).  

• Os professores mencionam como causa 
da indisciplina, os fatores individuais, 
familiares e sociais dos alunos, em 
detrimento das práticas escolares que 
produzem... Quanto aos fatores familiares, 
pais pobres, famílias desestruturadas e 
pouco instruídas, na concepção dos 
professores, são fatores causados de 
indisciplina. Entre as causas sociais, os 

• Se o professor é bom e mantêm o diálogo 
com a classe, a indisciplina passe a ser 
considerada um incômodo e é desaprovada 
pelos alunos. Ao contrário, a indisciplina é 
considerada legítima se os 
comportamentos considerados 
indisciplinados ocorrem com o professor 
que desrespeita a classe, ensina mal, falta 
muito e é injusto, cf. Freller (p.6).  

• Os alunos colocam em questão dois 
aspectos: a insatisfação quanto à relação 
entre professor e aluno pautada na 
coerção, ou seja, o tratamento que 
recebem do professor, bem como a 
metodologia empregada em sala de aula, 
ou seja, o arranjo das contingências do 
ensino (p.6). 

• Não é porque os alunos apresentam certos 
comportamentos categorizados como 
indisciplina, que eles não aprendem. Há 
indicações de que mesmo ocorrendo esses 
comportamentos em sala de aula, há 
possibilidades de serem compatíveis com a 
aprendizagem (p.116). 
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professores referem-se à localização em 
bairros de periferia, a influência transmitida 
pela mídia e às mudanças de valores da 
sociedade (p.7).  

• Na concepção do professor, a ocorrência 
de comportamentos inadequados parece 
não depender das contingências que eles 
mesmos planejam em sala de aula, já que 
atribuem as causas ao próprio aluno, a 
fatores familiares e sociais. Se ele assim o 
faz, é esperado que não análise os 
comportamentos considerados de 
indisciplina como produto das condições 
de ensino por ele propostas e, portanto, 
também das relações que estabelecem 
como aluno em sala de aula (p.8).  

• Os comportamentos de indisciplina são 
produtos das contingências arranjadas 
pelo próprio professor em sala de aula, 
consideramos que sua ocorrência deva ser 
analisada a partir das relações 
estabelecidas entre professor e aluno em 
sala de aula (p.11).  

• Conforme Carvalho (1990) embora a 
disciplina seja essencial para o andamento 
das atividades acadêmicas, ela deve ser 
obtida por meio de práticas pedagógicas e 
não pelo uso do poder do professor em 
sala de aula (p.11).  

• Os comportamentos tidos na literatura 
como indisciplina são permitidos pelo 
professor (Francisco) em diferentes 
situações: no início da aula, no início da 
atividade didática e quando escreve na 
lousa. No entanto, esses mesmos 
comportamentos parecem ser aversivos 
para o professor durante a aula expositiva 
(explicação da matéria) e durante a 
realização dos exercícios (p.50).  

• Se há ocorrência dos comportamentos que 
na literatura foram indicados como 
indisciplina e o professor (Antonio) dá 
continuidade à atividade que realiza, 
podemos supor que, para este professor, 
esses comportamentos não interferem na 
condução de suas aulas (p.62).  

• Em outros casos, o professor (Antonio) 
emite a conseqüência, porém a 
quantidade e a intensidade do 
comportamento não diminuem (p.67). 

• Em (certas) situações, a professora 
(Sílvia) emite a conseqüência, porém a 
quantidade de alunos envolvidos ou a 
intensidade do comportamento não diminui 
(p.94).  

• A professora (Sílvia) acaba por tecer 
comentários desrespeitosos e não 
acadêmicos, de modo semelhante ao 
professor Francisco (p.104).  
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• A professora (Sílvia) fica sob controle dos 
comportamentos de indisciplina dos alunos 
ao invés de ficar sob o controle dos 
adequados (p.107). 

• Os professores parecem estar muito 
sensíveis a quaisquer comportamentos 
que sejam diferentes de “permanecer 
sentado”, “ficar quieto” (p.109).  

• Os professores acabam agindo de 
diferentes formas, utilizando castigos (às 
vezes físico), retirada de algo valioso para 
o aluno (baralho, revista), ameaças, 
ironias, discussão, bilhetes para os pais, 
redução de notas, gritos, repreensões, 
entre outros (p.110). 

• Se a norma própria da cultura nos ensina 
a agir sob o controle aversivo, se o 
professor também faz parte dela, porque 
ele seria diferente? (p.111).  

 
 
 
 
Indisciplina 
escolar: 
representação 
social de 
professores no 
ensino 
fundamental da 
cidade de 
Cáceres – MT.  
 
(Oliveira, 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Didáticos diversos e buscando a 
participação dos alunos para que se 
sintam motivados (p.151).  

• Deve ser um profissional comprometido 
com a educação e desenvolver um 
trabalho sério para que aja maior 
aproveitamento por parte dos educandos 
evitando que as atividades culminem em 
indisciplina (p.154).  

• O professor deve conhecer da melhor 
maneira possível os seus alunos 
(condições de vida, tipo de relações 
pessoais, se possui dificuldades de 
aprendizagem etc.), e o conteúdo que vai 
trabalhar a fim de desenvolver um 
Nenhuma referência é feita, pelos 
professores, no sentido de se repensar a 
prática tradicional da escola, ou seja, a 
sua organização e funcionamento; os 
conteúdos programáticos; a metodologia 
de ensino; a postura do professor 
enquanto autoridade em sala de aula (p.6).  

• A maioria dos professores não reconhece 
suas falhas em sala de aula e as falhas da 
escola como determinantes da indisciplina 
(p.6).  

• Para alguns professores destas escolas, 
lecionar virou sinônimo de tortura e de 
constrangimento. Eles já não conseguem 
controlar seus alunos durante a aula 
(p.14).  

• A indisciplina é cada vez mais uma 
preocupação constante no cotidiano dos 
professores, uma vez que ela perturba o 
ambiente e compromete a qualidade da 
aula. Muitas vezes a preocupação 
principal do professor, que deveria ser a 
aprendizagem, dá lugar para os problemas 
causados pela indisciplina (p.15).  

 

• Além da indisciplina causar danos ao 
professor e ao processo ensino-
aprendizagem, o aluno também é 
prejudicado pelo seu próprio 
comportamento: estigmatizado ele não 
aproveitará quase nada do que “estudou” 
durante todos os anos escolares (p.17).  

• Se defendermos uma concepção de 
educação que tenha como objetivo formar 
um cidadão que não só cumpra os seus 
deveres mas que, também, lute pelos seus 
direitos; que saiba discernir o justo e o 
injusto; que tenha consciência da 
sociedade em que vive e que reconheça 
que é transformado por ela e que também 
pode contribuir para transformá-la, então o 
conceito de indisciplina será aquele que 
valoriza o aluno crítico, ativo e que seja 
capaz de autodisciplinar-se (p.24).  

• Se é neste contexto (de violência, de fome, 
de competição, violência da mídia, sexo 
etc.) que as nossas crianças e 
adolescentes estão inseridas, o que 
esperar deles senão o simulacro, a criação 
de realidades sedutoras de um “hiper-real”, 
um real imaginário que os faça acreditar 
que são felizes (p.32).  

• (...) O comportamento natural do aluno 
advindo de classe social desfavorecida às 
vezes é considerado agressivo, grosseiro 
ou rebelde, ou seja, “sem modos”, porque a 
criança não conhece ou não entende certos 
princípios de ordem e a exigência da escola 
e por outro lado, o professor ignora a 
realidade do aluno (p.46). 

• O comportamento destas crianças (com 
hiperatividade, com problemas visuais, 
auditivos, rebaixamento mental etc.) poderá 
acabar culminando em indisciplina (p.52).   
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• A sobrecarga de trabalho afeta 
diretamente a disposição do professor 
prejudicando o seu desempenho em sala 
de aula (p.16).  

• O estresse do professor (acúmulo de 
jornada), o faz agir sem repensar sua 
prática pedagógica, causando mais 
indisciplina (p.16).  

• A indisciplina prejudica a saúde do 
professor (síndrome de Burnout). (p.16).  

• Não podemos apontar os educadores 
como os únicos responsáveis pela 
indisciplina escolar e pelos conflitos 
gerados dentro da escola (p.31). 

• É importante que o professor, em sua 
prática pedagógica, assuma posição em 
que ajudar o aluno a encontrar sentido 
para a vida seja uma de suas metas 
(p.32). 

• (Má interpretação de teorias pedagógicas) 
causou grandes deturpações no 
entendimento ensino-aprendizagem, 
principalmente, no que se refere ao papel 
do professor frente ao comportamento dos 
alunos (p.38).  

• Essa transformação (massificação) fez 
com que os profissionais da educação 
percebessem a necessidade de repensar 
a rotina da escola, ou seja, seus 
princípios, seus objetivos, a metodologia 
da aula, os conteúdos programáticos, bem 
como rever o conceito de indisciplina 
levando em consideração uma nova 
realidade e a diversidade dessa clientela 
(p.39). 

• Se os professores tiverem clareza dos 
fatores que geram a indisciplina, acredito 
que isso os ajudará a perceber as atitudes 
“desviantes” dos alunos podendo levá-los 
a fazer uma auto-reflexão sobre as 
conseqüências negativas desse 
comportamento. Conscientes das causas 
da indisciplina, o educador poderá, 
também, tomar medidas coerentes que 
poderão minorar o comportamento 
indesejado do educando (p.41).  

• O professor determina como aceitável, o 
comportamento daquele aluno cujas 
atitudes e costumes demonstram 
proximidade com seus valores, ou seja, 
com aquilo que ele julga correto (p.44).  

• Nem todos os professores têm habilidade 
e bom senso para lidar com a diversidade 
(p.44).   

• Aquele aluno que não se enquadra no 
“modelo” estabelecido pelo professor 
passa a ser discriminado (p.45).  

 
 
 

• Os alunos não conseguem entender para 
que aprender determinadas matérias que 
não fazem sentido algum para a sua vida 
cotidiana (p.53).  

• O aluno possui um senso crítico a respeito 
da postura do professor como também 
reconhece a necessidade da autoridade 
para manter a ordem (p.64).   

• É sabido que a criança por si só, sem uma 
autoridade presente, dificilmente disciplinar-
se-á.  (p.65).  

• A realização do aluno é fundamental para 
propiciar um ambiente agradável e 
favorável ao processo ensino-
aprendizagem (p.71).   

• Se as crianças não sentirem prazer em 
freqüentar a escola e não sentirem parte 
integrante da mesma, com certeza, elas 
tomaram algumas atitudes ou adotaram 
alguns comportamentos que não terão 
nenhum benefício para ela ou para a escola 
(p.76).  

• O comportamento indisciplinado, então, 
pode ser a resposta do aluno a situações 
de sala de aula (autoritarismo do professor, 
sua imagem perante a turma, excesso de 
atividades etc.) (p.144).  

• Muitos alunos vão à escola por imposição 
(...). A escola é vista pela criança como 
uma obrigação a ser cumprida e, como ela 
não vê saída para esta imposição, então 
cria as mais diversas estratégias para 
amenizar a situação “desagradável” de sala 
de aula e procura alcançar apenas dois 
objetivos durante o ano letivo: divertir-se e 
ser aprovada (p.144).  

• Os alunos possuem uma idéia do bom e do 
mau professor e reagem de forma 
diferenciada frente a cada um deles 
(p.150).  

• A pura transmissão curricular não basta 
para aguçar nas crianças e nos 
adolescentes o prazer pela aprendizagem e 
o gosto pela escola (p.151).  

• Se um aluno participa de atividades 
significativas e interessantes, que lhe 
proporcione um sentimento de progresso e 
auto-estima, isso resultará no seu 
envolvimento nas atividades e o mau 
comportamento ficará reduzido ao mínimo 
(p.152). 
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• Esse aluno (indisciplinado) será rotulado 
pelo professor e pelos colegas de 
indisciplinado e, esse estigma ele 
carregará pelo resto dos anos escolares... 
(p.46).      

• O professor ignora a realidade do aluno 
(p.46). 

• Os professores acabam desgastando seu 
relacionamento com os alunos de tanto 
pedir que façam silêncio (p.49).  

• Sem uma formação pedagógica orientada 
por princípios de prevenção da 
indisciplina, o “mau” comportamento que 
algumas crianças apresentam no início da 
vida escolar pode se agravar se os 
professores não estivem preparados para 
lidar com determinadas atitudes dos 
alunos e estiverem desprovidos de 
habilidades para o gerenciamento da sala 
de aula (p.51).  

• Sentindo ameaçada a sua autoridade, o 
professor poderá adotar práticas 
autoritárias e repressivas que podem gerar 
novos conflitos (p.51).  

• O professor precisa ter discernimento para 
distinguir este comportamento (desvios 
causados por fatores psicológicos ou 
emocionais) daquelas atitudes 
indisciplinadas que podem ser causadas 
por fatores externos (p.52). 

• Alguns professores não sabem justificar a 
necessidade de se ensinar determinado 
conteúdo, e acabam usando justificativas 
evasivas dizendo que é matéria obrigatória 
do programa ou que vai cair no vestibular 
(p.54).  

• Para que os alunos tenham interesse pela 
matéria é preciso que o professor saiba 
qual a sua importância para a vida desses 
educandos e discuta com eles a razão de 
ser de cada conteúdo estudado (p.54).  

• A forma acrítica e passiva como 
normalmente são transmitidos os 
conteúdos levam o educando ao 
desinteresse pela matéria e, 
conseqüentemente, a dificuldade de se 
concentrar e compreender um 
determinado assunto (p.55)  

• O professor não sabe quando termina a 
sua autoridade e começa seu 
autoritarismo (p.59).  

• (O professor autoritário) é aquele que 
tenta impor a ordem na sala de aula 
mesmo sem ter tido a participação dos 
alunos no estabelecimento das normas e, 
por isso, enfrenta situações de confronto 
com a classe (p.61).  
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• Existem dois modelos distintos de 
atuação: usar o autoritarismo para coagir 
as crianças a obedecer por meio de 
imposição e ameaças, ou proporcionar um 
clima democrático em sala de aula, 
incentivado o educado a ajudar no 
estabelecimento de regras e entender a 
importância de se respeitar o que foi 
determinado (p.62).  

• As imposições autoritárias de padrão de 
comportamento não tem apresentado 
resultados satisfatórios na sala de aula. 
Por outro lado, a confusão entre 
democracia e permissividade tem deixado 
os professores inseguros em suas ações 
(p.66).  

• Na intenção de proporcionar um clima de 
trabalho democrático, os professores 
acabam por permitir a licenciosidade e 
perdem o controle da situação provocando 
a atritos desnecessários que levam a um 
desgaste da autoridade (p.66).  

• Um professor, para ser reconhecido como 
autoridade, precisa, ainda, ter perícia, 
habilidade e destreza no exercício da sua 
função (p.69). 

• O professor possui uma autoridade 
institucional nele investida, mas só a 
capacidade de promover outros indivíduos 
e levá-los a atingir objetivos necessários 
ao seu desenvolvimento, ampliará e 
conterá o seu poder institucional (p.70).  

• Somente uma autoridade competente, 
ética e comprometida com a educação 
conseguirá proporcionar tal clima (p.71).  

• Alguns professores entram em contradição 
quando (...) classificam o comportamento 
dos alunos como “bom” e posteriormente, 
em outra pergunta que este mesmo 
comportamento atrapalha o andamento da 
aula (p. 109).  

• A classificação do comportamento do 
aluno como “bom” está relacionada à 
própria postura do professor em sala de 
aula (p.109).  

• Alguns professores provavelmente ficaram 
receosos em classificar o comportamento 
de seus alunos como “aceitável” ou 
“péssimo” temendo colocar em 
questionamento a sua competência 
profissional (p.110).  

• Grande parte dos professores (60,5%) 
atribui o mérito do comportamento dos 
alunos não atrapalhar a aula à postura do 
próprio professor em sala de aula (p.114).  

• Pode-se inferir que o discurso em grande 
parte destes professores está no âmbito 
das representações sociais do ideário 
vinculado à concepção de ensino-
aprendizagem (p.114).  
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• Na representação dos professores sobre 
os determinantes da indisciplina, os 
fatores externos têm um peso maior do 
que os internos (p.125).  

• As expressões mais apontadas pelos 
professores, e que podem configurar na 
representação social destes sobre 
indisciplina são, justamente, “briga, 
agressividade e violência” (...) Outras 
associações feitas pelos professores são 
“conversas, brincadeiras, gritos, palavrões, 
bagunça, rebeldia, falta de educação, falta 
de respeito, entre outros” (p.127).  

• Grande parte dos professores associa a 
violência, física ou verbal à indisciplina. (p. 
127).   

• A representação sobre atos de indisciplina, 
para os professores investigados, se 
caracteriza por comportamentos que vão 
além das transgressões das regras 
estabelecidas como: manter-se sentado, 
não conversar enquanto professor fala, 
não fazer algazarras etc. Para esses 
professores, a indisciplina vai além disso, 
ela está intimamente ligada ao desrespeito 
ao colega, ao professor e aos funcionários. 
Enfim, constitui-se a indisciplina a 
agressão e a violência cometida contra os 
colegas e os professores, o que traduz um 
comportamento hostil (p.127).  

• A maioria destacou a família como ponto 
fundamental na indisciplina dos alunos 
(p.131).  

• Nenhum professor apontou medidas para 
melhorar a indisciplina que implicasse uma 
modificação ou reformulação da 
organização e estrutura física da escola 
(p.131).  

• Enquanto os professores não perceberem 
que é através da dinâmica relacional com 
a turma e da análise detalhada do que se 
passa no seio do grupo que podem 
melhorar o ambiente da sala de aula, não 
obterão grandes resultados (p.145).  

• Segundo os professores investigados, 
observa-se que por um lado, eles apontam 
a necessidade de a escola introduzir, no 
seu cotidiano, hábitos inovadores, por 
outro lado, nenhuma referência é feita no 
sentido de repensar a prática tradicional 
da escola, ou seja, os conteúdos 
programáticos, a metodologia de ensino, a 
postura do professor enquanto autoridade 
em sala de aula etc. (p.148).  

• Se depender da representação social dos 
professores que responderam ao 
questionário para que sejam tomadas 
medidas a fim de melhorar a indisciplina, 
então é possível dizer que é mais provável 
se criar estratégias envolvendo o 
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acompanhamento à família do que 
estratégias que envolvam modificações no 
processo interno da escola (p.149).  

• Não por acaso mas por lógica latente, a 
atuação do professor, em sala de aula e 
na escola, ganha aqui um destaque 
especial já que sua responsabilidade no 
processo educativo é sempre grande 
(p.150). 

• O professor precisa ser criativo 
procurando trabalhar de forma mais 
atraente, variando sua metodologia, 
utilizando materiais trabalho mais 
consciente (p.151). 

 
 
 
 
 
 
Crenças e 
Inquietações de 
um grupo de 
Professores de 
Química sobre a 
Indisciplina em 
suas aulas.  
 
 
(Epoglou, 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• O professor que busca o crescimento do 
individuo, de um lado pela inserção de 
novos conhecimentos (patrimônio da 
humanidade) e de outro pela mudança 
conceitual de algumas concepções 
espontâneas, pode ser afetado pela falta 
de ressonância em seu aluno... (p.6). 

• Para verificar o quanto a maioria dos 
professores sente-se incomodada com 
problemas de indisciplina, bastam alguns 
minutos de conversa sobre seus alunos e 
a sala de aula. (p.6). 

• Acreditamos que muitos professores não 
se sentem preparados para agir contra o 
movimento que se instaura na sala de aula 
e acaba provocando o desvio da rota no 
desenvolvimento do conhecimento 
desejado. (p.7). 

• ...Somos obrigados a desconsiderar as 
concepções de ensino-aprendizagem 
centradas em um modelo de transmissão 
cultural que posiciona o professor como 
detentor do conhecimento, exercendo a 
função de transmiti-lo de forma literal e 
sem alterações para seu receptor, o 
estudante. (p.39). 

• Se a linguagem específica utilizada pelo 
professor não for adequadamente 
decodificada, podemos favorecer a criação 
de obstáculos epistemológicos que 
influenciarão a aprendizagem de certos 
conhecimentos, dificultando a 
compreensão de certos conceitos e, em 
última instância, distorcendo possíveis 
generalizações. (p.42). 

• Um ambiente repleto de pessoas pode até 
ser assustador para o professor que crê na 
uniformidade, na padronização, em 
categorias nas quais ele espera que seus 
alunos se encaixem para serem mais 
inteligentes, mais estudiosos, mais 
promissores etc. (p.47). 

 
 
 

• Nos parece muito difícil desenvolver 
conceitos novos ou ainda, promover 
mudanças conceituais em alunos que, no 
contexto da sala de aula, efetivamente, não 
conseguem compreender os signos 
utilizados por seus colegas e, 
principalmente, pelo professor, seja por 
deficiências na comunicação, seja, 
simplesmente, pelo não estabelecimento 
dela. Logo, acreditamos que, em ambientes 
totalmente desordenados (indisciplinados), 
onde as pessoas sequer conseguem ouvir 
as outras, não nos parece viável que, 
realmente, aconteça a construção dos 
conhecimentos planejados pelo professor. 
(p.43). 

• Um outro dado que achamos relevante 
nestas observações é o fato de que 
existem alunos apáticos tantos nas escolas 
públicas quanto nas particulares. (p.80). 

• ...principalmente aquela aula considerada 
pelas professoras como motivante, que 
gostariam de trabalhar com os seus alunos, 
parece ser causadora de indisciplina, pois, 
primeiro, os alunos não estão acostumados 
a aulas desse tipo (laboratório, pesquisas, 
informática, etc.) e segundo, eles não 
conseguem entender quais são os 
verdadeiros motivos de participarem de 
“aulas diferentes”. Aparentemente, os 
alunos confundem tais estratégias com 
diversão. Nesse sentido, o resultado é 
frustrado, o objetivo que a professora 
traçou para aquela aula não é atingido e, 
por fim, ela termina o dia “com dor de 
cabeça” (p.84). 

• O aluno já não parece se importar mais 
com o juízo de valores que os outros (nem 
o professor) fazem dele. (p.100). 

• Os alunos desfizeram o histórico vínculo 
entre a escola e a sua conseqüente 
ascensão social e econômica. (p.104). 
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• O professor, toda vez que entra em uma 
sala de aula, precisa estruturar uma nova 
estratégia, um novo plano de ação, já que 
cada dia surgem elementos 
desconhecidos. Não é mais aceitável um 
traçado da aula estático, que não pondere 
o novo, o imprevisto. (p.47). 

• Como membros de uma determinada 
sociedade, os professores também sofrem 
a influência de certas idéias bem 
difundidas e aceitas. (p.51). 

• Para que haja profunda mudança na 
prática do professor é preciso que ele, 
antes de mais nada, reconheça a 
insuficiência de algumas de suas teorias. 
(p.52). 

• A necessidade de constante aprendizado, 
defendida pelos pesquisadores em ensino, 
não produz eco, pois os professores que 
têm tais concepções sobre a educação 
não é convencido pelos argumentos 
utilizados. Talvez isso também contribua 
para que grande parte dos professores 
coloque-se como “refratária”, para não 
dizer, avessa às contribuições de 
pesquisas sobre ensino realizadas nos 
centros acadêmicos, alegando distância 
entre eles (pesquisadores) e a sala de 
aula (professores), bem como a não 
aplicabilidade da maioria das sugestões 
didáticas. (p.53). 

• A professora Sandra conduz as demais a 
repensar essa postura e partir para um 
debate mais abrangente, colocando em 
questão o domínio da sociedade e dos 
meios de comunicação. (p.71). 

• (A professora) Nara insiste na grande 
parcela de responsabilidade dos pais para 
auxiliar o filho a entender o mundo que o 
rodeia... (p.71). 

• As professoras demonstram a indignação 
que sentem pela visível diferença entre os 
valores comuns da época em que eram 
alunas me os de agora. Sugerem até que 
os alunos não apresentam certas noções 
sobre família, religião, comunidade e 
escola, presentes em outras épocas. 
(p.74). 

• Cássia e Sandra (...) verificam a 
necessidade de uma atitude de reposta da 
própria escola. (p.74). 

• Estamos diante de um grupo de pessoas 
dispostas a entender onde estão os 
obstáculos que dificultam o seu trabalho, 
mas, acima de tudo, com empenho, 
maneira de diminuir tais empecilhos. 
(p.74). 

 
 
 

• Freqüentemente os alunos mostram-se 
alheios ao que é discutido na escola. Nesse 
sentido, os professores colocam suas 
dificuldades para atrair os alunos para a 
aula que querem ministrar, o que, 
aparentemente, dificulta o processo de 
ensino-aprendizagem. (p.105). 

• (Nessa sociedade), o aluno somente acaba 
se envolvendo se vislumbrar algum tipo de 
retorno. Assim, mesmo um profissional, 
nessas condições, também não se dedica 
como deveria, pois só estuda quando é 
prova”. (p.107). 

• Às vezes, percebemos até um certo 
desprezo (pelo conhecimento), pois quando 
o aluno reconhece que não domina 
determinado conteúdo e, em uma 
avaliação, não atinge os seus objetivos, ele 
não demonstra frustração, pelo contrário, 
aparentemente, fica até feliz! (p.108). 

• O tipo de atitude tomada por esses alunos 
que “não tem nada que ponha feio” (fala de 
uma professora) nos parece demonstrar 
total desconhecimento dos objetivos da 
escola e das normas que devem balizar o 
trabalho nela desenvolvido. (p.117). 

• Quando a professora declara que os 
próprios colegas tem medo de cobrar uma 
postura adequada desses alunos, caímos, 
sem medo de estarmos exagerando em 
uma verdadeira ditadura estabelecida pela 
força daqueles que impõem suas próprias 
vontades, alguns alunos, nesse caso. 
(p.117). 

• Assim, os alunos que gostariam de 
participar das aulas, entender o que está 
sendo ensinado e expor suas idéias são 
intimidados e acabam desmotivados, pois 
entendem que não há o que fazer, já que 
nem a professora nem a diretora parecem 
ter poder para mudar  tal situação. (p.117). 

• Alguns alunos (...) reclamam que a escola, 
a direção ou até mesmo os professores não 
fazem nada, ou pior, não tem pulso para 
resolver esse tipo de problema. (p.117). 

• Vêem atônitos alunos que se propõem a 
aprender e, mais ainda, sentem significado 
naquilo que estão conhecendo, serem 
ridicularizados por seus colegas que, com 
isso, pretendem mostrar que são espertos, 
mais interessantes e mais aceitos pela 
sociedade. (p.119). 

• Pelo trecho selecionado, vemos que muitos 
alunos não estão buscando, na escola, 
certos conhecimentos. Aparentemente, 
temos apenas uma busca de diversão e de 
prazer imediato. (p.159). 
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• Pelos trechos escolhidos, percebemos a 
dificuldade encontrada pelas professoras 
em lidar com os alunos que, segundo os 
relatos, não estão acostumados a se 
comportarem adequadamente em uma 
sala de aula e, além disso, desconsideram 
totalmente a autoridade do professor. 
(p.77). 

• O estabelecimento da autoridade do 
professor parece ser condição mínima da 
continuidade do seu trabalho. (p.77). 

• Percebemos que as professoras parecem 
sofrer com a falta de interesses de muitos 
alunos, pois eles nem sempre se mostram 
interessados com aquilo que é 
desenvolvido na escola. (p.80). 

• Reclamam que os alunos não vêem as 
atividades escolares como importantes 
para o seu próprio crescimento, pois 
associam apenas a avaliação do 
professor. (p.80). 

• As professoras não demonstram em suas 
falas capacidades para reverter esse 
quadro. (p.80). 

• Elas acreditam que, para atingir 
significativa parcela de seus alunos, 
devem ir em busca de atividades mais 
próximas da realidade do aluno e mais 
atraentes. (p.83). 

• O discurso sobre a aula de Química 
demonstra o quanto essas professoras já 
foram levadas a refletir sobre as 
necessidades de renovar ações em sala 
de aula. (p.84). 

• A tentativa de “falar a língua do aluno” 
justifica-se de um lado, para desmistificar 
a figura do professor e, de outro lado, para 
conseguir um meio de comunicação com 
seus alunos. (p.88). 

• As professoras consideram importante 
que, na escola, se tenha um trabalho 
conjunto, integrado, de respeito e ajuda 
mútua, principalmente entre o grupo 
docente. (p.90). 

• As professoras demonstram sua 
indignação quanto a falta de 
reconhecimento do seu trabalho, pelas 
autoridades competentes. Entretanto, não 
acreditamos que elas estejam reclamando 
paparicos ou reverências, apenas 
constatam que esse tipo de incentivo 
praticamente não acontece nas escolas 
onde trabalham. (p.93). 

• Implicitamente colocam que assim como 
os alunos necessitam ser motivados para 
se empenharem nas propostas da escola, 
os professores também precisam de 
certos estímulos. (p.93). 

• Essas professoras reclamam por 
condições que possam desenvolver suas 

• Parece que há um certo 
descomprometimento por parte dos alunos 
em relação ao próprio aprendizado e ao 
conhecimento veiculado na escola. (p.159). 

• (Segundo a professora Cássia) os alunos 
falam muito alto, não conseguem ficar 
parados (falta de concentração), não têm 
paciência de ouvir o professor e podem ser 
bastante agressivos se forem chamados à 
atenção. (p.193). 

• “Existem muitos alunos que parecem não 
gostar de nada” (p.193). 
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potencialidades e seus conhecimentos, de 
fato, liberdade criativa. (p.94). 

• Percebemos que, embora os professores 
saibam que tratar os alunos com respeito 
não seja garantia de disciplina ou de boas 
aulas, eles reconhecem que é 
imprescindível investir em um tipo de 
relacionamento que ambas as partes 
sejam respeitadas. (p.101). 

• Os professores admitem que, muitas 
vezes, não sabem como lidar com alguns 
alunos, não acreditam que esse tipo de 
conhecimento é muito importante para o 
professor. (p.101). 

• Diante das inúmeras necessidades 
formativas do professor, podemos 
destacar a de desenvolver competências 
para, realmente, saber respeitar os 
diferentes alunos, com educações, 
aptidões, ambições e saberes diversos. 
Ou seja, ir além da elaboração de um 
determinado conteúdo. (p.102). 

• Observando as colocações dos 
professores, podemos inferir que, muitas 
vezes, a falta de interesse demonstrada 
pelo aluno na sala de aula parece ser 
influenciada basicamente por dois motivos. 
O primeiro, o lugar do conhecimento 
veiculado pela escola, e o segundo, a falta 
de perspectiva sobre a vida e as 
condições econômicas no futuro, ou seja, 
após o período de escolarização. (p.104). 

 
• Pela leitura desses trechos (fala dos 

professores), podemos perceber que está 
claro para os professores que os alunos, 
atualmente, não dão tanto valor para o 
conhecimento veiculado na escola. 
(p.107). 

• O professor por representar, em muitas 
escolas, um profissional com pouco 
prestígio, pode ser levado a uma certa 
descaracterização de sua atividade. De 
acordo com os professores, na sociedade 
ocidental atual, o conhecimento tem valor 
secundário e o professor também. (p.111). 

• Vemos que os professores vêem esse 
problema de forma desafiante, ou seja, 
acreditam que, se conseguirem reverter 
esse quadro, pode ser possível criar uma 
escola mais significativa. (p.111). 

• De acordo com esses professores, essa 
desmotivação, ou pior, apatia 
demonstrada por profissionais antigos 
parece uma constante em várias escolas. 
À primeira vista, nos parece que esse tipo 
de atitude foi adquirida com o tempo, ou 
seja, com o desenvolvimento do próprio 
trabalho. Tanto que a professora Sandra 
indaga: “será que daqui mais 10 anos 
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vamos ficar iguais”? (p.113). 
• Percebemos que os professores do nosso 

grupo apresentam uma vontade de 
desenvolver trabalhos interessantes e 
criativos. Assim, vemos que de um lado há 
o interesse, mas de outro ele já foi embora 
(ou talvez nunca existiu). O que, sem 
sombra de dúvida, acaba desestimulando 
ou atrapalhando a criação da escola que 
dizem almejar. (p.113). 

• Nesse sentido, o questionamento da 
professora Sandra nos leva a considerar 
que, além das necessidades formativas 
que o professor deve apresentar, são 
importantes outros fatores que, nesse 
trabalho não conseguiremos circunscrever 
como: o desenvolvimento psicológico do 
trabalho docente, o desgaste afetivo das 
relações interpessoais causadas pela 
exposição diária, o aumento do estresse 
associado à profissão. (p.p. 113-114). 

• Pelo relato da professora, estamos diante 
de uma extrema falta de limites e de 
respeito pelo próximo. (p.117). 

• (...) o que fica evidenciado por essa 
conversa (dos professores) é a crise de 
autoridade que o professor enfrenta em 
seu dia-a-dia e uma concepção de ensino-
aprendizagem centrada no professor. 
(p.117). 

• Muitos professores acabam aceitando de 
“braços cruzados”, pois tornam-se 
coniventes com a composição daqueles 
que negam a importância da escola em 
suas vidas,  talvez por puro 
desconhecimento ou por prazer em 
demonstrar brutal superioridade da 
ignorância. (p.120). 

• Os professores demonstram interesses em 
ir além das idéias veiculadas pela mídia 
(...). Entretanto, não sabem o que é 
necessário fazer para, pelo menos no 
ambiente escolar, terem a chance de 
desenvolver a vontade de aprender de 
seus alunos. (p.120). 

• Os professores sugerem que se os órgãos 
institucionais buscam a melhoria da 
qualidade de ensino, devem investir no 
desenvolvimento do professor, porém não 
podem esquecer de construir novas 
estruturas  de organização da escola. 
(p.128). 

• Podemos perceber que as professoras (...) 
vão fazendo algumas tentativas para 
conseguir atingir alunos que não estão 
colaborando com a aula. Temos, pelo 
menos, duas tentativas explícitas aqui: 
deixar o aluno envergonhado perante seus 
colegas e esperar que os alunos 
demonstrem vontade de ouvir a 
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professora, negando-se a dar aula se os 
alunos, de fato, não quiserem. (p.130). 

• O professor, o tempo todo, procura ações 
que sejam capazes de chamar a atenção 
dos alunos, de convidá-los a participarem 
de suas aulas. (p.130). 

• Os professores começam a atribuir uma 
parcela de culpa pela atual situação de 
suas escolas à desestruturação do 
chamado corpo docente. Assim, mobilizam 
seus conhecimentos para demonstrar o 
quanto a falta de uma equipe de trabalho 
(coletivo) é prejudicial ao trabalho na sala 
de aula (individual). (p.138). 

• Segundo os professores, a maioria dos 
seus alunos entende as regras 
estabelecidas, mas agem como se não 
fossem de fundamental importância para o 
bom andamento da escola, ou seja, não 
compreendem seus motivos reais. (p.141).  

• Segundo o relato acima, eles não 
encontram referências externas onde 
possam se apoiar, pois toda a sua vida 
escolar foi tradicional, inclusive quando 
freqüentam a universidade. (p.151). 

• Como o professor pode agir 
diferentemente daquilo que aprendeu? 
Seria produtivo, “pôr em xeque” tudo 
aquilo que o professor traz consigo, 
durante sua longa jornada na escola e 
esperar que, agora, ele faça diferente? 
(p.151). 

• Aparentemente, o professor quer introduzir 
mudanças na sua aula, no entanto, não 
parece estar tão preocupado, pois sua 
formação, muitas vezes, não fornece os 
subsídios necessários. (p.152). 

• Alguns dos problemas de indisciplina 
enfrentados pelos professores do nosso 
grupo podem ser conseqüência da 
dissonância entre os professores da 
escola (...) já que, aparentemente, não 
existe uma consistência intrínseca ao 
trabalho do corpo docente. (p.153). 

• Podemos inferir que os professores, pelo 
menos nesse aspecto, estão procurando 
por alternativas reais para poderem 
realizar seu trabalho a contento, 
independente de saber quem, de fato, é o 
culpado pelas situações desagradáveis 
enfrentadas em sala de aula. (p.157). 

• Os professores apontam para uma 
necessidade muito discutida atualmente, a 
de se adaptar os conteúdos para que 
sejam significativos para os alunos. Assim, 
vemos que existe essa preocupação, de 
fato. Porém, pelas colocações, também 
não demonstraram ser uma salvação para 
os problemas de indisciplina. Mais uma 
vez, estamos diante de relatos que tendem 



 

 

177

 
 
 
 
 

a um pessimismo quase contagiante. 
Assim, buscar temas interessantes é uma 
necessidade, mas parece que sozinhos 
não dão conta de envolver o aluno no seu 
próprio processo de aprendizagem. 
(p.168). 

• Os professores (...) dizem que os pais, 
diante das transformações sofridas, não 
saem muito bem como executar a tarefa 
de educar seus filhos, pois não 
possibilitam condições para a construção 
de uma liberdade consciente. (p.180). 

 
• Os professores afirmam que há a 

proliferação de uma tendência à 
licenciosidade que além de interferir na 
conquista dessa liberdade, atrapalha 
outros setores da vida das pessoas, 
principalmente no contexto escolar. 
(p.180). 

• Os professores defendem a idéia de se 
combater a espontaneidade incentivada 
pela família, argumentando sobre a 
importância de, desde cedo, estabelecer 
limites e regras como instrumentos 
necessários para a conquista da liberdade. 
(p.180). 

• Os professores reclamam que, muitas 
vezes, as regras não são claras, ou pior 
ainda, não são seguidas, muito menos 
utiliza-se de meios adequados para 
garantir o cumprimento de qualquer tipo de 
norma. (p.183). 

• ... diretores, coordenadores, supervisores 
de ensino, talvez, por falta de uma visão 
mais ampla, apostam tudo nessa direção e 
esquecem de considerar os inúmeros 
fatores que podem estar influenciando os 
comportamentos ditos indisciplinados. 
Desse modo, o professor é visto como 
grande culpado tanto do fracasso escolar 
quanto da indisciplina em sala de aula, 
pois não se preocupa em adaptar suas 
aulas para atingir o interesse dos alunos. 
(p.p.200-201). 

• Nos parece que as cobranças 
institucionais para que o professor planeje 
uma aula mais adequada aos seus alunos 
não imensas e, explicitamente, mostra-se 
como a única arma que o professor dispõe 
para combater o desinteresse, a violência, 
a negação de sua autoridade e, 
conseqüentemente, a indisciplina. (p.201). 
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Sentimentos de 
professores (as) 
diante da 
indisciplina de 
alunos (as) 
adolescentes no 
ensino 
fundamental 
 
(Chaves, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Conteúdo implícito nas solicitações dos 

docentes com quem trabalhei traduzia o 
desejo em formar alunos (as) obedientes e 
pouco críticos, que permanecessem 
silenciosos em sala de aula (p.17). 

• O desafio que apresenta ao (a) professor 
(a), para contribuir na construção da 
autodisciplina do aluno (a) é o de criar a 
discussão coletiva das regras de convívio. 
Colaboração entre discentes e o respeito 
mútuo também são fundamentais (p.17).  

 
• A coexistência na esfera docente de 

concepções, práticas e regras de 
convivência na sala de aula assentadas 
em premissas autoritárias e em premissas 
democráticas requer uma constante 
negociação em sala de aula para que esta 
contribua para a autonomia e 
autodisciplina de alunos (as) (p.18).  

• Ao contrário do presente imaginário 
docente, nem a relação familiar, nem a 
aludida falta de limites da sociedade em 
geral são fatores explicativos para a 
indisciplina, mas sim uma quebra no 
contexto especifico da relação professor-
aluno que deve se pautar no 
conhecimento (p.20). 

• Pude observar também, tanto na literatura 
como na minha experiência profissional, 
que o domínio da disciplina em sala de 
aula é considerado tanto pelos (as) 
professores (as), como pelos demais 
sujeitos da comunidade escolar como sinal 
revelador da competência docente (p.36). 

• As expectativas docentes também são 
influenciadas pela variável gênero que 
antecipa o sucesso das meninas em 
detrimento dos meninos, demonstrando o 
aspecto perverso desse sucesso por não 
se refletir em grandes avanços na 
ocupação destas na esfera pública (p.39). 

• O professor nesse referencial (Wallon) tem 
um papel fundamental de discutir e avaliar 
junto ao seu grupo discente as relações 
sociais e os valores morais do seu tempo 
(p.62).  

• Quando decorrentes da atividade proposta 
pelo professor, tais comportamentos são 
considerados disciplinados, ao se oporem 
ao proposto pela autoridade docente são 
considerados indisciplinados. O critério é 
não atrapalhar o andamento da aula 
(interpretando a fala do professor Claus) 
(p.92).  

 
 

 
 
• Pude observar que a maioria dos alunos, 

que era alvo da queixa docente no aspecto 
disciplinar, era do sexo masculino (p.37). 

• Esse relato (do professor Mark) dá indicio 
que a violência marca a relação que 
estabelece com os adolescentes, sofre atos 
violentos e reage de forma violenta em sala 
de aula (p.142).  

• Ao comparar situações relatadas pelo 
professor Claus observa-se que este indica 
um número menor de comportamentos 
indisciplinados entre as alunas e maior 
entre os alunos, embora aponte que há 
uma tendência à transformação desse 
quadro a que se refere às alunas (p.144).  

• Os alunos são considerados mais 
indisciplinados que as alunas nas 
entrevistas (p.199).  

• Os alunos protagonizam a maioria das 
situações violentas (p.199).  

• Todos (as) entrevistados (as) indicam 
mudanças no comportamento das alunas 
ao longo dos anos, envolvendo-se mais em 
brigas entre si e apresentando 
comportamento indisciplinado do que 
constaram no início da Carrera (p.199). 
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• A reflexão, o distanciamento crítico sobre 
a prática ajudaria a planejar intervenções 
com menor teor emocional. Refletir 
individual e coletivamente sobre os 
sentimentos e emoções que envolvem a 
relação professor-aluno na ocorrência de 
situações de indisciplina, ajudaria a 
fortalecer o professor para resignificar os 
eventos ocorridos e com isso ampliar o 
seu leque de intervenções (p.96).    

• Prêmio e castigo são uma das estratégias 
(que o professor Mark) utiliza para prender 
a atenção dos (as) alunos (as) às demais 
atividades que desenvolve em sala de aula 
(p.109).  

• Necessidade de ajustar o planejamento 
aos interesses do (a) adolescente (s) é 
posta em destaque na diminuição de 
situações de indisciplina (p.109). 

• Professores (as) que escutam os (as) 
alunos (as), propiciando debates, dosam o 
conteúdo à realidade do (a) aluno (a), 
respeitam diferentes ritmos de 
aprendizagem, priorizam as atividades em 
grupos/duplas e destinam um espaço no 
início das aulas para conversarem com os 
(as) alunos (as) conseguiram reduzir as 
atividades de desatenção em sala de aula 
(p.110).  

• Outro elemento que poderia acrescentar à 
reflexão docente, na elaboração do 
planejamento, é pensar na importância 
das vivências grupais no processo de 
individuação do (a) adolescente, no 
processo de diferenciação deste (a). Poder 
exercitar diferentes papéis, poder opor-se 
ao outro, protagonizar ações são 
possibilidades nas atividades em grupos 
(p.112). 

• Ao se compreender que o interesse do (a) 
aluno (a) está voltado à direção centrípeta, 
a ação docente passa a vislumbrar outros 
significados nas  atitudes de desatenção 
manifestada (p.113).           

• O sentimento de mal-estar e antipatia 
gerados podem derivar do grau de 
imperícia experimentado pelo adulto diante 
da esfera emocional que se estabelece 
(p.p.115-116).  

• A raiva/irritação onde a situação 
provocadora é o comportamento 
considerado indisciplinado que acontece 
em sala de aula, pode contagiar os (as) 
alunos (as) e o professor, tal como 
demonstram os dados, mas em 
contrapartida, o entusiasmo professor 
como saber pode contagiar o grupo de 
alunos (as), gerando um clima favorável 
ao ensino-aprendizagem (p.p. 116-117).  
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• O professor pode fazer uso destas 

(emoções) como mais um recurso para 
conseguir maior envolvimento dos (as) 
alunos (as) durante as atividades coletivas 
(p.117).  

 
• O diálogo é ferramenta fundamental na 

intervenção docente nas situações de 
indisciplina, pois estes comportamentos 
comunicam necessidades não atendidas 
(p.118).  

• O distanciamento reflexivo do professor 
individual e coletivamente em muito auxilia 
a efetuar os ajustes necessários ao seu 
planejamento na abordagem de conteúdos 
considerando a preponderância do estágio 
de desenvolvimento em que se encontra o 
(a) adolescente (p.121).           

• Ao culpar o sistema e o governo, o 
entrevistado deixa de considerar a relação 
professor-aluno no processo ensino-
aprendizagem (p.122). 

• Os comportamentos indisciplinados 
comunicam também a inadequação da 
atividade, já que a maioria discente tem o 
foco de atenção voltado a outras direções 
que as apontadas na ação docente 
(p.126).  

• As falas revelam que o professor (Claus) 
tem clareza da necessidade de planejar 
suas ações, a auto-estima do aluno é 
abalada neste contexto (p.127). 

• As principais situações provocadoras (de 
indisciplina para o professor Mark) são: 
sistema de ensino; falta de sentido diante 
da profissão docente e a falta de 
envolvimento da direção e da coordenação 
pedagógica no enfrentamento da 
disciplina/indisciplina, que é considerado 
encargo somente do professor (p.128).  

• A falta de uma reflexão compartilhada com 
a coordenação pedagógica e falta de um 
projeto político pedagógico que 
alinhavasse uma linha de atuação única 
para o enfrentamento da questão 
disciplinar são também postos em 
evidência nas entrevistas (p.132). 

• A formação continuada poderia favorecer 
essa tríade (projeto político pedagógico, 
coordenação pedagógica e corpo docente) 
e possibilitaria espaços para discussão 
das situações de indisciplina com os quais 
os (as) professores (as) se deparam na 
sala de aula (p.133).  
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• O ensino em ciclos também é posto em 
questão (pela professora Alison), permeia 
a queixa da entrevistada com relação à 
falta de cobrança na escola devido à 
progressão continuada nos aos 
intermediários dos ciclos (p.148). 

• Obter um diálogo, interlocução com os (as) 
alunos (as) e exercitar sua autoridade 
legitimada pela competência do 
conhecimento no seu componente 
curricular. A autonomia intelectual do (a) 
aluno (a) seria a grande meta (p.158).    

• Envolver os alunos (as) na discussão e 
construção das regras é um dos caminhos 
para constituição de relações mais 
democráticas entre docentes e discentes... 
(p.163).  

• O exercício da autoridade docente, que 
não se confunde com autoritarismo é 
necessário para que ocorram situações de 
ensino-aprendizagem (p.163).    

• Cabe ao educador atender “aos princípios 
do desenvolvimento psicológico e social 
da criança” e possibilitar meios para a 
passagem da heteronomia para a 
autonomia (p.167).     

• A perspectiva de gênero interfere no que 
afeta cada entrevistado: ao considerar as 
desigualdades entre homens e mulheres 
como algo natural e não como construção 
social os estereótipos ao invés de serem 
problematizados acabam por traduzirem-
se nas expectativas a respeito dos 
comportamentos masculinos e femininos 
(p.196).  

• A indisciplina configura-se como o maior 
desafio na prática cotidiana. Esse desafio 
mobiliza tanto os (as) professores (as) 
iniciantes quanto os (as) professores (as) 
com maior tempo de carreira. A 
indisciplina afeta toda a auto-estima de 
todos (as) professores (as) envolvidos (as) 
nessa pesquisa (p.199).  

 
 
 
 
A indisciplina no 
Ensino 
Fundamental: 
uma análise dos 
registros de 
ocorrências 
disciplinares de 
5ª a 8ª séries.  
 
 
(Corrêa, 2005) 
 
 

• Constatamos, quer por meio da própria 
experiência, quer por meio de uma 
multiplicidade de ocorrências disciplinares, 
a freqüência com que muitos professores 
chamam a atenção de seus alunos, no 
sentido de eliminar determinados 
comportamentos que põem em ricos o 
próprio processo de aprendizagem. (p.25). 

• Nota-se, também, entre muitos 
professores, um sentimento de frustração 
e desânimo provocado, por um lado, pela 
fragilização das condições salariais, pela 
falta de reconhecimento profissional e, por 
outro lado, pelos problemas enfrentados 
em sala de aula, sendo a indisciplina um 
deles. (p.32). 

• Uma multiplicidade de ações, 
experimentadas na escola por 
adolescentes e jovens, pode nos oferecer 
vários exemplos, que expressam essa crise 
de valores a qual estamos assistindo, o 
preconceito é um deles. (p.22).  

• Que tipo de relação poderemos esperar 
que nossos adolescentes e jovens 
estabeleçam com o saber, numa sociedade 
que promove o antiintelectualismo ao 
evitar, por meio da indústria cultural, a 
complexidade das questões? (p.25). 
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• Não podemos subestimar ou ignorar que 
possa haver, em determinados contextos 
escolares, ações no plano do esforço 
individual, de vários educadores, no 
sentido de reverter essa tendência 
resistindo a ela. (p.41). 

• Nas relações escolares, o mesmo 
fenômeno (desagregação dos laços 
familiares) pode ser observado por uma 
multiplicidade de exemplos que atestam a 
fragilidade da autoridade docente. (p.44).  

• Um dos efeitos que essa crise produziu 
(crise da autoridade), em contexto escolar, 
pode ser observado na dificuldade 
crescente que os educadores têm 
apresentado para controlar a indisciplina, 
bem como fazer os alunos 
compreenderem a importância da 
disciplina consciente para o aprendizado. 
(p.49).  

• Cada vez mais os educadores têm 
mostrado dificuldade em lidar, por 
exemplo, com um grande número de 
adolescentes, aderindo a qualquer perfil 
de autoridade... (p.49).  

• Não restam dúvidas de que em muitas 
escolas, inclusive na periferia das grandes 
cidades, encontramos vários educadores 
engajados em projetos de combate à 
violência, projetos educativos voltados 
para o adolescente e o jovem para 
trabalhar a questão da socialização, da 
convivência e outros. (p.101).  

• Vários educadores têm se pronunciado 
acerca da indisciplina na pré-escola, 
sendo esse mais um aspecto preocupante 
dessa problemática na escola atual. 
(p.103). 

• Os impactos produzidos, tanto físicos 
quanto emocionais, pela indisciplina em 
grupo, quer no contexto da escola, quer no 
contexto da aula, tendem a torná-la mais 
problemática e a exigir dos educadores 
novas habilidades para lidar com essas 
dificuldades. (p.150). 

 
 
 

• Um dos comportamentos sintomáticos (...) 
e que se constitui, em sala de aula, como 
um dos desafios aos professores, é a 
“indiferença” que muitos alunos manifestam 
em relação ao próprio saber. (p.25). 

• Esses comportamentos (dos alunos) se 
manifestam de várias formas, como por 
exemplo, dar as costas enquanto o 
professor fala, reunir-se em grupos com o 
intuito de provocar conversas, gracejos e 
brincadeiras e o uso freqüente de 
aparelhos eletrônicos, inclusive walkman 
por determinados alunos, seja para juntar-
se temporariamente ao que está sendo 
proposto como atividade pelo professor, 
seja simplesmente como meio de 
entretenimento. (p.25). 

• É comum observar o modo como esses 
alunos atropelam e interrompem colegas e 
professores para responderem 
determinadas questões, mesmo sem serem 
solicitados naquele momento. (p.30). 

• Portanto, se os efeitos mais visíveis do 
processo, que acabamos de citar 
(desemprego), têm como expressões a 
insegurança individual e a perda da 
perspectiva de vida, a indisciplina escolar 
interpretada como apatia, desinteresse ou 
falta de vontade pelo estudo pode estar 
traduzindo, entre outros aspectos, a 
descrença do jovem em um mundo cada 
vez menos acolhedor e sem esperança, por 
estar regido pelo princípio da incerteza. 
(p.32).  

• Para compreendermos como essa 
violência, típica da indústria cultural, atingiu 
também nossos alunos e, 
conseqüentemente, contribuiu para agravar 
o problema da indisciplina, basta uma 
breve reflexão sobre os efeitos nocivos que 
a mídia produziu na educação. Não há 
dúvidas de que vários comportamentos 
tratados como indisciplina, traduzidos 
muitas vezes como violência ou agressões 
verbais dirigidas a professores ou entre 
pares, tem na programação, sobretudo da 
televisão, internet e variedade de jogos 
multimídia, uma excelente via o exercício 
da agressividade, da brutalidade, da 
imbecilidade ou do modo mais radical da 
“barbarização dos costumes”. (p.33). 

• (No contexto da indústria cultural) como 
esperar que os nossos alunos, de um modo 
geral, reflitam sobre os seus atos de 
indisciplina e ainda compreendam a 
importância da disciplina para o 
aprendizado. (p.33). 
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• Um exemplo eloqüente da influência 
nociva, que a indústria cultural produziu na 
educação, pode ser percebido por meio do 
“desinteresse” que os alunos, de um modo 
geral, mantêm em relação ao estudo. 
(p.34). 

• Nesse sentido, o grande “arrastão”, 
promovido pela indústria cultural, tende a 
eliminar dos indivíduos, especialmente dos 
estudantes, a reflexão, a paixão pela 
descoberta e pelo saber, o exercício da 
dúvida, e, com já salientamos, o 
amadurecimento da própria sensibilidade. 
(p.35). 

• Um dos aspectos dessa frieza pode ser 
observado nas relações escolares, 
sobretudo, nos comportamentos de 
indisciplina, que se caracterizam por uma 
progressiva dificuldade dos adolescentes e 
jovens compreenderem a importância da 
palavra compartilhada, ou mesmo, da 
própria palavra docente. A origem dessa 
dificuldade ou incapacidade é social, e 
pode ser encontrada nas relações 
familiares, inclusive entre pais e filhos. 
(p.37). 

• Podemos pensar que a indisciplina 
manifestada pela “indiferença”, a que 
muitos alunos apresentam com relação à 
palavra docente, reclama para o seu 
entendimento a compreensão dos aspectos 
desenvolvidos anteriormente. Poderíamos  
pensar que os grandes “desvios” apontados 
pelo estudo da indisciplina com relação à 
dificuldade crescente que os alunos têm 
para ouvir, corresponde até certo ponto, ao 
declínio dessa experiência nos termos 
colocados por Benjamin (1986). (p.41).  

• A indisciplina pode, até mesmo, ser 
compreendida como o meio que os alunos 
encontram para se indisporem contra essa 
organização do trabalho escolar, na medida 
em que essa não corresponde às 
expectativas daqueles, fato que, em 
determinados contextos é perfeitamente 
verdadeiro. (p.p. 81-82). 

• Para compreender o que acontece com os 
nossos alunos, quando a evidência dos 
comportamentos coloca em questão as 
dificuldades para conviverem entre iguais, o 
preconceito explícito ou velado entre pares, 
a dificuldade em respeitar a identidade 
alheia, o “desapreço” pelo saber e os atos 
de agressões físicas ou verbais, refletir 
sobre os (des)caminhos da formação 
humana nos parece coerente para 
compreender a indisciplina escolar (p.82). 
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• Verificamos que a quantidade de registros 
sobre os comportamentos de indisciplina 
praticados pelos alunos de 5ª séries é 
expressivamente superior aos das 8ª 
séries. (p.125).  

• Percebemos que os comportamentos (dos 
alunos) das 5ª séries, agrupados na 
categoria professor-aluno representam 0,09 
do total de registros referentes a essa série 
(..) a manifestação da indisciplina praticada 
pela 5ª série, no contexto dessa escola, 
apresenta-se na relação professor-aluno 
como esporádica e com uma freqüência 
baixa. Por outro lado, constatamos que 
para os alunos das 8ª séries, os 
comportamentos agrupados na categoria 
professor-aluno representam 0,29 do total 
de ocorrências registradas para as 
mesmas... (p.125).  

• Com relação aos comportamentos 
agrupados na categoria aluno-aluno, a 
incidência das 5ª séries é bem superior as 
das 8ª séries, representando 0,41 e 0,26 
respectivamente. Por outro lado os 
comportamentos agrupados na categoria 
processo-aula apresentam-se de forma 
significativa para ambas as séries, sendo 
que, para os alunos das 8ª séries, são os 
comportamentos que apresentam maior 
incidência. (p.p.125-126).  

• Os comportamentos (dos alunos), os quais 
se constituem em infrações ou 
perturbações às regras da aula, 
apresentam uma abrangência ou amplitude 
que englobam diferentes alunos... (p.126).  

• Com relação à categoria aluno-aluno, o que 
observamos como aspecto dominante (...) 
refere-se ao fato de que os alunos das 5ª 
séries, com idade de 11 anos, já 
apresentam os percentuais mais elevados 
de problemas ao nível das relações entre 
pares (0,41), seguido, aos níveis das 
infrações às regras das aulas de 0,33 
(escala de 0 a 1). (p.127).  

• Um dos aspectos preocupantes, que nosso 
trabalho mostra, é justamente a grande 
incidência de comportamentos que 
apresentam como características uma 
conflituosa relação entre pares. (p.127). 

• Por meio dessas ocorrências constatamos 
que as relações aluno-aluno, mesmo entre 
os alunos das 5ª séries, constituem-se, no 
contexto dessa escola, uma das suas 
principais fontes ou manifestações de 
indisciplina. (p.127). 
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• Determinados comportamentos entre pares 
são, muitas vezes, frutos de “brincadeiras” 
próprias do adolescente, as quais têm por 
função expandir suas energias, ou mesmo, 
o adolescente precisa mostrar-se capaz de 
fazer o que os outros não fazem, 
assumindo, portanto, um caráter de 
afirmação perante o grupo de pares. 
(p.128).  

• É bom lembrar (...) o aspecto brutal que 
muitos divertimentos assumem, inclusive 
nas relações entre pares. (p.128).  

• Com relação à categoria danos ao 
patrimônio, percebemos que as 5ª séries, 
também apresentam, em seus 
comportamentos de indisciplina, 
ocorrências relacionadas a tais atos, 
embora com baixíssimas incidências no 
espaço escolar, representando apenas 0,03 
ocorrências registradas durante o semestre 
(p.130). 

• Quanto aos comportamentos que se 
referem à categoria “outros”, com relação 
aos alunos das 5ª séries, a incidência é 
maior que a dos danos ao patrimônio. 
Trata-se dos momentos de entrada e saída 
dos alunos e dos que ocorrem nas trocas 
de aula, ou mesmo quando o aluno 
desloca-se da sala de aula com ou sem 
autorização e, nesse meio tempo, acaba 
transgredindo as regras escolares. (p.131). 

• Podemos pensar que, para os alunos das 
5ª séries, esses espaços escolares 
compreendidos nessa categoria, sobretudo 
os corredores durante as trocas de aulas, a 
entrada e o fim do recreio, constituem-se 
em territórios, por meio dos quais os 
comportamentos de indisciplina 
manifestam-se como meio de, por um lado, 
prolongar o próprio recreio, retardando o 
início das atividades em sala de aula e, por 
outro, apropriar-se desses espaços 
tornando-os locais de lazer com 
brincadeiras que, muitas vezes, acabam 
assumindo características de indisciplina. 
(p.132). 

• Para os alunos mais avançados (no caso 
oitavas séries) em idade e tempo de 
escolaridade, muitos problemas de 
indisciplina têm como característica 
marcante a relação professor-aluno. 
(p.132). 

• Com relação à categoria aluno-aluno, 
também para os alunos das 8ª séries, 
verificamos um grande número de 
ocorrências, embora proporcionalmente 
inferior aos alunos das 5ª séries (p.132).  
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• De um modo geral, na relação entre pares 
podemos constatar, como aspecto 
dominante pelas características das 
ocorrências, que os alunos das 5ª séries 
confrontam-se por razões “banais” 
desencadeadas por “questões menores, 
fato que resulta sempre num duelo, em que 
há revide. (p.133). 

• Com relação aos alunos das 8ª séries, 
percebemos que, pelas descrições das 
ocorrências, os conflitos entre pares 
apresentam como características 
marcantes agressões físicas e/ou verbais 
praticadas mutuamente, ou seja, com 
revide. Foi constatada, até mesmo, uma 
ocorrência referente a esses alunos  que 
envolveram em rivalidades na rua da 
escola. (p.133).  

• Com relação aos danos ao patrimônio, 
verificamos que ambas as séries 
manifestaram esses comportamentos com 
a mesma freqüência. (p.133).  

• A incidência de comportamentos 
masculinos é majoritariamente superior às 
dos comportamentos femininos. (p.135).  

• Do total de 109 ocorrências 97 foram 
praticadas por alunos do sexo masculino, 
ao passo que 12 foram praticadas pelo 
feminino. (p.135).  

• Com relação à categoria professor-aluno e 
danos ao patrimônio, todos os registros de 
indisciplina consultados não apresentam 
nenhuma ocorrência feminina. (p.136).  

• Nas categorias aluno-aluno e “outros” a 
presença feminina supera a masculina em 
termos proporcionais ao total apresentado 
por cada sexo. (p.137). 

• ...é percebida uma participação 
considerável de grupos, formados por dois 
ou mais alunos, na indisciplina praticada 
tanto na escola, quanto na sala de aula. 
(p.138). 

• ...os problemas envolvendo agressões, 
fuga da escola, ações para impedir ou 
obstruir as atividades em sala de aula têm 
sido tendencialmente praticados por grupos 
de alunos. Há casos em que a sala inteira 
manifestou participação nos registros de 
ocorrências. (p.138). 

• Na categoria professor-aluno apresentam-
se como sendo praticados de forma 
majoritariamente individual em ambas as 
séries, embora com uma predominância 
entre os alunos das 8ª séries. (p.139).  
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• Os comportamentos da categoria aluno-
aluno apresentam-se para as 5ª séries, 
tanto individualmente quanto em grupo, de 
forma proporcional. Por outro lado, para os 
alunos das 8ª séries, os comportamentos 
reunidos nessa categoria apresentam-se 
com maior incidência em grupo que 
individualmente. (p.139).  

• Percebemos tanto para os alunos das 5ª 
séries quanto para os das 8ª séries, que os 
comportamentos agrupados na categoria 
professor-aluno apresentam ocorrências 
que apontam ser esses tipos de 
comportamentos essencialmente de 
natureza individual. (p.140).  

• Particularmente, para os alunos das 8ª 
séries, a grande incidência dos 
comportamentos praticados 
individualmente refere-se à categoria 
professor-aluno. (p.140). 

• Percebemos que a relação professor-aluno 
é pontuada de exemplos que atestam 
situações de agressões, sobretudo a moral, 
praticada de forma individual por 
determinados alunos. (p.142). 

• Com relação aos comportamentos 
agrupados na categoria aluno-aluno, 
observamos que para os alunos das 5ª 
séries tais comportamentos de forma 
proporcional, apresentando uma pequena 
elevação da incidência no aspecto grupal. 
Em contrapartida, para os alunos das 8ª 
séries, notamos um predomínio desses 
comportamentos em grupo. (p.142). 

• Muitas “brincadeiras de mau gosto” 
praticadas entre pares, particularmente 
aquelas que se expressam por meio de 
piadas, deboches, insultos, calúnias, ou 
mesmo de natureza física, não deveriam 
ser minimizadas pelos educadores, 
tratadas com indiferença ou ignoradas 
como questões menores. (p.147). 

• Com relação aos comportamentos 
agrupados na categoria processo-aula, 
nossos dados indicam que tais 
comportamentos tendem a se manifestar 
pela ação de grupos. Fato que, muitas 
vezes, concorre para dificultar ainda mais, a 
ação do professor no sentido de lidar com o 
problema. (p.148).  

• Se a indisciplina, quando praticada de 
forma individual, por este ou aquele aluno, 
já se constitui como um desafio para o 
profissional de ensino, imagine uma sala de 
aula composta na melhor das hipóteses, 
por 45 alunos, sendo que 15 desses 
apresentem problemas de indisciplina. É 
justamente essa tendência que os nossos 
dados apontam, e que parece configurar-se 
como uma das características da 
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indisciplina da aula na aula, fato que exige 
dos professores um esforço cada vez maior 
para compreender, lidar e enfrentar o 
problema. (p.148).  

• As infrações cometidas por grupos de 
alunos tendem, nesse contexto, a 
predominar sobre aquelas cometidas 
individualmente. (p.151). 

• A necessidade de mostrar-se corajoso e 
destemido como condição para aliar-se aos 
colegas, são exemplos estar por trás de 
muitos comportamentos de indisciplina, 
cuja característica principal é a ação do 
próprio grupo, manifestando-se em todos 
os “níveis de indisciplina”, ou de 
determinados alunos que, embora sejam os 
autores de certos atos indisciplinados, 
contaram com a colaboração e o incentivo 
dos demais colegas, transformando-os em 
“bodes expiatórios”, tão logo as autoridades 
escolares descubram tais atos. (p.152). 

• A indisciplina praticada na escola em 
contraposição à praticada na aula tende a 
apresentar-se com maior freqüência, em 
função do tempo de permanência por 
âmbito de atividade. (p.155). 

• Na sala de aula, verificamos que, para os 
alunos das 5ª séries, predominam os 
comportamentos agrupados na categoria 
aluno-aluno, apesar de alta incidência de 
comportamentos que interferem no 
processo aula. (p.157). 

• Na sala de aula, para os alunos das 8ª 
séries, percebemos que os 
comportamentos agrupados nas categorias 
professor-aluno e processo-aula incidiram 
na mesma proporção. (p.157). 

• Um outro aspecto percebido (...) aponta 
uma alta incidência de comportamentos da 
relação aluno-aluno, particularmente das 5ª 
séries, em sala de aula. (p.158).  

• Incomoda-nos o fato de notar que, mesmo 
em sala de aula, a questão da convivência 
entre pares apresenta-se de forma tão 
conflituosa. (p.158). 

• Os comportamentos de indisciplina, 
agrupados na categoria professor-aluno, 
manifestam-se de forma majoritária em sala 
de aula, sendo exclusivamente praticados 
por meninos. (p.159). 

• (Quanto às punições) observamos como 
aspecto dominante, além do registro 
completo, parcial ou totalmente incompleto 
da ocorrência registrada, a assinatura do 
aluno logo abaixo do registro, como forma 
de atestar que o aluno infrator está ciente 
da advertência. Em outras situações, o 
aluno é suspenso da escola, expulso da 
aula, ou ainda, os pais são convocados 
para tomarem ciência do ocorrido e 
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orientarem o aluno. (p.161). 
• Observamos, também, outras punições, 

como suspensão do recreio e a cópia do 
Estatuto da Criança e do Adolescente ao 
aluno infrator. (p.161).  

• 67,9% dos alunos infratores apresentam 
suas assinaturas abaixo da ocorrência 
registrada, fato que os conscientiza quanto 
à advertência, ao passo que 13,76%, 
apesar de possuírem registros sobre seus 
comportamentos não assinaram as 
ocorrências. (p.163).  

• Com relação aos casos reincidentes das 5ª 
séries, percebemos semelhança e 
diferenças, no entanto, como aspectos 
gerais, podemos apontar algumas 
questões, que nos pareceram centrais nos 
três casos. Nesse sentido, observamos 
que, tais alunos, particularmente o primeiro 
e o segundo (A e B), apresentam 
dificuldades em relacionarem-se com os 
colegas e os professores, manifestando 
comportamentos agressivos, inclusive 
agressões físicas a colegas. (p.187). 

• Com relação ao desempenho dos três 
alunos (reincidentes), pudemos constatar 
que todos apresentam nos cursos de suas 
vidas escolares experiências de retenção 
ou atraso em relação aos colegas. (p.188).  

• Nesse sentido, nossos dados apontam para 
uma tendência que parece confirmar, 
nesses casos, a relação entre desempenho 
acadêmico dos alunos e a reincidência na 
indisciplina. (p.188).  

• Com relação aos alunos das 8ª séries, 
constatamos que a questão da reincidência 
em comportamentos de indisciplina pode 
estar relacionada a outros fatores, inclusive 
com o próprio “abandono” familiar. (p.189). 

• A indisciplina constitui-se num problema 
que afeta todas as turmas, bem como todos 
os alunos, independente do sexo, da idade 
e da série, apesar de que, dependendo 
dessas e de outras variáveis, pode 
manifestar-se de forma diferente. (p.192). 

• Com relação aos âmbitos de atividade, 
constatamos, por meio da construção de 
uma tabela representando o tempo da 
permanência do aluno na escola, que, 
apesar da sala de aula apresentar uma 
freqüência maior de ocorrências, os demais 
âmbitos (recreio e “outros”) acabaram 
superando a sala de aula. (p.194). 

• Percebemos que, entre os alunos das 5ª 
séries, tanto a sala de aula quanto o recreio 
apresentam-se como âmbito de atividades 
nas quais as infrações cometidas entre 
pares incidiram com maior freqüência.  
(p.194). 
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• Com relação às 8ª séries, verificamos que a 
sala de aula apresentou-se, de acordo com 
as ocorrências, como espaço em que 
predominam as infrações cometidas contra 
professores e entre pares. Nos “outros” 
âmbitos constatamos a predominância de 
infrações cometidas entre pares. (p.194). 

• Quanto à relação entre sexo e âmbito de 
atividade, observamos que entre as 
meninas, exceção feita ao recreio em que 
não observamos nenhuma ocorrência, 
predominam, nos demais âmbitos, as 
infrações cometidas entre pares. (p.195). 
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• Como professor aos poucos a questão (da 
indisciplina) foi me preocupando: quais os 
limites entre a disciplina e a indisciplina? 
Por que os professores reclamavam tanto? 
(p.8). 

• A queixa docente nas diversas escolas em 
que lecionei fez-me procurar conhecer 
teoricamente a questão. (p.8). 

• Para além da queixa docente sobre a 
indisciplina algo vaza: o que estaria 
impossibilitando o professor de exercer sua 
profissão? (p.10). 

• Alguns docentes brincam (o tom é de 
brincadeira, mas, embute um lamento) essa 
é a única profissão na qual se tem que 
implorar para trabalhar, para que os alunos 
os deixem lecionar. (p.10). 

• A escuta psicanaliticamente orientada fez-
me prestar mais atenção às queixas 
docentes e buscar registrar o impedimento 
que as causava. Algo acontecia na sala de 
aula. O que seria? As falas dos docentes 
nos bastidores escolares começaram a 
apontar para conversas e mais conversas 
discentes, que parecem cessar a palavra 
docente. (p.10) 

• Alguns significantes parecem ratificar, no 
imaginário do professor, a palavra discente 
como a que cessa a fala docente em sala 
de aula:                              conversar, falar, 
dizer, questionar, palavrões, agressão 
verbal, atender o celular. (p.17) 

• Outros significantes paralisariam a fala do 
professor, utilizando expressões 
vocais/orais:gritar, assoviar,rir /gargalhar, 
cantar, emitir ruídos estranhos (p.17) 

• Ecoa a análise de Aquino (1998) como três 
hipóteses explicativas para a indisciplina no 
discurso do professor: o aluno 
desrespeitador, o aluno sem limites e o 
aluno desinteressado (p.18) 

• A escuta é um reencontro com a palavra. A 
fala do professor parece ser sintoma de 
uma angústia. Ele lamuria o tempo todo 
(p.20) 

 

• A palavra discente parece ter despertado do 
eu sono latente e emergido das memórias 
subterrâneas, o que sugere ser o retorno da 
palavra reprimida. (resumo) 

• A fala do aluno sugere ser produto de um 
saber inconsciente, apontando, seguindo a 
hipótese desse trabalho, para um discurso 
histérico. (resumo) 

• O aluno, agente desse discurso, 
questionaria a mestria docente, fazendo 
com que o professor sinta seu discurso 
esfacelado. (resumo) 

• A ocorrência (presente no livro de 
ocorrências) narra que os alunos ignoram 
tanto a arquitetura quanto o professor, 
correndo e pulando por cima das carteiras. 
(p.24) 

• O silêncio total parece ter permanecido no 
passado. Irrompe, agora, a fala do aluno, 
cassando esse silêncio, que se interrompia 
por sinais? (p.32) 

• Para os alunos, entretanto, as ocorrências, 
dependem do contexto. Se ocorrerem na 
aula de um bom professor, que respeita e 
conversa com os alunos, são atitudes 
consideradas indisciplina e desaprovadas 
pela classe. Ocorrendo em aula de 
professor que desrespeita a classe, ensina 
mal, falta muito e é injusto, do ponto de vista 
do aluno, são consideradas como legitima 
defesa, como movimentação natural... (p.34) 
(cf. Freller) 

• Do ponto de vista dos alunos, as 
ocorrências dependerão do modo como 
vêem o professor. Não estaria aí o discurso 
histérico discente, questionando a mestria 
docente e levando o professor a repensar o 
seu saber? Não há, também, o combate ao 
autoritarismo, quase sempre pensado no 
discurso docente como autoridade? (p.34)  

• O que os livros de Ocorrências parecem 
demonstrar é essa surdez do alunado, 
sugerindo que o professor sente-se 
impedido no seu ato pedagógico, cassada a 
sua palavra e tornado invisível. (p.39) 
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• Parece que a fala do professor para os 
alunos e a fala dos alunos para os 
professores são um blá-blá-blá. (p.20) 

• Os livros de ocorrências em estudo relatou 
42 ocorrências ligadas diretamente à fala 
do  alunado sugerindo que o professor 
sente a sua fala cassada. Os alunos 
ignorariam a fala e a presença do professor 
(p.21) 

• A fala da professora expressa sentimento 
de ser ignorada: a professora sentiu-se 
fazendo a correção para as paredes... 
(p.21) 

• Se há platéia – os alunos sentados para 
ouvir o professor, formando um auditório -. 
O orador tem visibilidade garantida: 
encontra-se face a face com o público. Mas 
se, ao invés de escutar o auditório 
estabelecer conversações paralelas, o 
expositor perde a sua função: Sente–se 
falando para as paredes. (p.22) 

• O discurso docente está carregado de 
compreensões pré-existentes (p.22) 

• O professor impõe a sua fala, e, com ela o 
seu discurso prenhe de autoridade. Diz-se 
por isso mesmo que é mestre (...). Ou seja, 
o discurso docente vem carregado de 
significação: Age como catedrático, o 
individuo muito entendido em determinado 
assunto (p.22) 

• Os significantes pela educação – 
impregnando seu discurso previamente – 
constroem na ação pedagógica a 
visibilidade do professor: ele se encontra na 
sala de aula para lecionar, como 
catedrático, em frente a um auditório, 
impregnado de autoridade (p.23) 

• Parece que está ocorrendo uma mudança 
estrutural na educação brasileira: os 
professores demonstram sentir que os 
alunos cassam a sua palavra. Os alunos 
ignoram a sua presença e sentem-se 
falando para as paredes (p23) 

• Os livros de ocorrência sugeriram que, 
mesmo quando fogem ou tentam fugir do 
esquema tradicional – uma expositiva, os 
professores sentem-se ignorados (p.24) 

• Os professores percebem-se como invisível 
pelos alunos. O cotidiano escolar parece 
querer demonstrar a tese de que a 
arquitetura, o espaço escolar, seja um 
discurso instituidor de valores, uma forma 
silenciosa de ensino (p.24) 

• O discurso docente justifica a sua 
invisibilidade – conteúdo manifesto – 
incorporando as hipóteses explicativas da 
indisciplina, desrespeito desinteresse falta 
de limites (p.24) 

 
 

• Embora seja inconsciente, o discurso 
discente parece questionar a posição 
docente. (p.40) 

• A fala do aluno surge como extremado. Não 
estaria aí a cassação da palavra docente? 
(p.40). 

• Os livros de Ocorrências parecem 
corroborar com o que diz Araújo (1996): o 
alunado rompe as regras, busca fazer o que 
quer como se não fizesse parte de uma 
sociedade escolar, tornando a presença do 
professor invisível (p.46) 

• Uma explicação parcial para essa mudança 
de comportamento seria que os alunos 
ignoram a autoridade do professor, vendo 
nele uma espécie de empregado ou 
prestador de serviço remunerado pelos seus 
pais. (p.51) 

• Os alunos, ao perceberem que os pais estão 
sempre do seu lado (...), ficam com a 
impressão de que tudo é permitido. O 
professor passou a ser submetido a 
múltiplas pressões. (p.51) 

• O cotidiano escolar escancara uma nova 
realidade: os alunos não querem ouvir, 
conversam: o professor não agüenta sua 
gritaria em sala de aula: tapa os ouvidos 
concretamente (com algodão). (p.58) 

• ... Primeiro o silêncio, depois o cochicho, 
agora a palavra discente fazendo o 
professor sentir sua fala cassada (p.62) 

• O livro de Ocorrências registra: professora  
deu normas escritas para trabalho em 
grupo. Aluna não atendeu às normas e 
questionou o resultado. A aluna dirigiu-se à 
professora com tratamento inadequado e 
por três vezes repetiu a frase: Isto nós não 
vamos ver. (p.79) 

• ... Sugerem as conversas e lamentos dos 
bastidores das escolas: alunos desatentos, 
desinteressados, desligados, fazem da sala 
de aula apenas um local de encontro de 
seus amigos e colegas e as conversas entre 
eles ocorrem em cena aberta, para 
desespero de muitos professores. (p.80) 

• Adolescentes escolarizados produzem 
textos escritos incoerentes, desarticulados: 
para um estudante, “os desmatamentos de 
animais precisam acabar”... (p.p. 81-82) 

• A atrofia do pensamento e a anemia da 
linguagem parecem caracterizar a situação 
vexatória a que foi conduzida parcela 
considerável dos jovens brasileiros. A 
palavra anêmica, contudo parece não ser 
calada na sala de aula (p.84) 

• O desajuste entre aquele que não consegue 
interpretar um texto e fala do professor, 
muitas vezes complexa, provavelmente leva 
ao desinteresse do aluno, incapaz de 
acompanhar o discurso docente. Surge, 
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• O professor parece não conseguir perceber 
a sua incompletude. Questionado pelo real 
da educação, pressionado, parece não 
entender as mudanças ocorridas entre 
docentes e discentes. Considera 
desinteresse, falta de limites e desrespeito 
uma mudança estrutural no real escolar 
(p.25) 

• As ocorrências de minha pesquisa parecem 
revelar uma subqualificação dos 
professores pelos alunos (p.25) 

• Tornar o professor invisível parece implicar 
desautorizá-lo. O docente perece deixar de 
se sentir autor. No palco da educação, ele 
não atuaria, ficaria sem autoria:  de sua 
fala, do ato pedagógico. (p.26) 

• As narrativas dos professores nos livros de 
ocorrências e suas falas justificando as 
razões das ações discentes parecem 
configurar um conteúdo manifesto (p.26) 

• Usando como instrumento de ensino quase 
unicamente a palavra, giz e a lousa (ensino 
qualificado como tradicional), em aulas 
expositivas, os professores parecem sentir 
impossibilidade do ato educativo, sentem-
se falando para as paredes, ignorados, 
invisíveis para os alunos (p.27) 

• O silêncio absoluto parece ser visto pelos 
professores como uma condição natural e 
prévia para a aprendizagem. Mas a sala de 
aula hoje, parece demonstrar a 
naturalidade dessa condição (p.32) 

• Os professores pedem palestras para os 
pais, afirmando que a indisciplina escolar é 
causada por famílias desestruturadas, que 
não educam adequadamente os filhos e 
não impõem os limites necessários (p.33) 

• Freller constata que os professores 
consideram indisciplina uma série de 
comportamentos que os incomodam e que 
são sempre categorizados como 
inadequados, mas os alunos os vêem em 
outro registro. (p.33) 

• O discurso docente manifesto parece 
conviver com o passado, o ideal, o 
imaginário, fugindo do real. O aluno 
idealizado, os livros de ocorrência  parecem 
demonstrar não existir. O aluno movimenta 
o tempo todo, fala sem pedir, muitos não 
fazem as tarefas solicitadas e apresentam 
interesse restrito. (p.35) 

• A autoridade docente, um dos focos desse 
trabalho, parece ter-se esfacelado, o 
professor parece ter se tornado invisível 
(p.35) 

• A invisibilidade do professor parece ser fato 
comum. Quase as mesmas ocorrências 
narradas nos livros de ocorrência aqui 
estudados. (p.36) 

 

então, vista como indisciplina, a conversa 
paralela à fala do professor (p.p.84-85) 

• O aluno, agora, parece buscar cassar a 
palavra do professor, se não o induz ao 
silêncio, aliena-se de sua fala: o professor 
fala para as paredes ou exaspera-se, 
tentando fazer-se ouvir. É como se o feitiço 
tivesse virado contra o feiticeiro (p.85) 

• Os alunos, sugere a leitura dos livros de 
Ocorrências, cassam as explicações das 
matérias ou correções dos exercícios dos 
professores. (p.87) 

• As palavras da autora (Arendt) auxiliam a 
pensar que a condenação da escola do 
passado deixa sem herança os herdeiros – 
os alunos do presente e, portanto, os deixa 
sem futuro. (p.90) 

• Há um clima de desesperança e desespero 
na juventude que parece expressar essa 
falta de expectativa do futuro. (p.90) 

• Ante a atrofia da linguagem e a anemia do 
pensamento dos jovens, parece ser possível 
parafrasear a autora (Arendt): não há mente 
alguma para herdar e questionar. (p.90) 

• O aluno desautoriza o professor – sai da 
sala de aula sem sua autorização e cria uma 
cena inusitada: obscena (no sentindo 
dicionarizado: que choca pela falta de 
decoro, pela vulgaridade), obstrui a cena, 
sem vergonha, tira o pênis para fora em 
publico, desafiando a professora. (p.94) 

• ... Uma criança imersa no princípio de 
prazer atende às solicitações fisiológicas a 
qualquer momento e sem restrições (...). 
Emerge, porém, o princípio de realidade, no 
confronto com a hostilidade e castração do 
mundo externo. (p.96) 

• ... Os alunos não sentem mais a 
necessidade de obedecerem ao professor. 
Se não há obediência, não há autoridade. 
(p.96) 

• A relação professor/aluno, parece-me, não 
comporta mais o autoritarismo; os alunos 
não reconhecem o direito e legitimidade do 
poder hierárquico do professor. O cotidiano 
escolar aponta a instabilidade de lugares de 
alunos e professores, ou seja, lugares 
anteriormente estáveis, predeterminados, 
não o são mais. (p.p.97-98) 

• Excluir um aluno da sala de aula, ação 
disciplinar recorrente, talvez seja em artifício 
que busque o resgate da relação autoritária 
e não da autoridade. (p.98) 

• ... Na ocorrência, o aluno nem percebe que 
a professora entra na sala de aula e nunca 
conseguiu ficar em silêncio para uma 
atividade sequer... (p.100) 
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• O professor fala e demonstra sua 
insatisfação, desabafa. Os bastidores 
ouvem o conteúdo manifesto docente. 

• Um dos motivos que me levou a efetuar 
essa pesquisa foram as queixas e um certo 
burburinho dos professores no chamado 
bastidores da escola (p.36) 

• Não se poderia ver nesse posicionamento 
dos alunos (indisciplina), o discurso 
histérico, buscando questionar o 
autoritarismo docente?(p.37) 

• A cassação da palavra e a ação discente 
passa pelo ignorar a presença da 
professora em sala de aula. Os alunos 
agem como se ela não existisse, tornando-
a invisível (p.38) 

• A negação de todo o valor será visto nesse 
trabalho como o possível declínio do 
discurso do mestre apontado pela 
psicanálise (p.39) 

• O discurso docente (manifesto) parece ver 
os atos de indisciplina como exteriores e 
possíveis de ser contornados 
externamente. Os livros de ocorrência são 
testemunhos. (p.41) 

• Os livros de ocorrência explicitam na fala 
dos professores essa cultura disciplinar: a 
necessidade de mudança – o despertar 
palavra discente – submissa até tempos 
atrás. (p.47) 

• Na minha única experiência como professor 
com três turmas de quintas séries, vivenciei 
tal problema (rompimento das regras). 
Mesmo tirando os combinados eles eram 
prontos e facilmente esquecidos pelos 
alunos (p.48) 

• A relação comercial entre e seus pais se 
sobrepõe a autoridade do professor (p.51) 

• (Maria Felícia), professora, dizia: apesar da 
baixa remuneração recebida pelos 
professores, o que antigamente 
compensava era o salário indireto, o prazer 
proporcionado, quando sentia que uma 
aula funcionava, que os alunos aprendiam 
algo. 
Porém, atualmente, isso se torna cada vez 
mais difícil. (p.52) 

• Com as mudanças democráticas, entendo, 
assisti-se ao esfacelamento da autoridade 
docente ou, talvez, melhor seria dizer, a 
cassação do autoritarismo docente, 
travestido de autoridade (p.56) 

• Para além das explicações e 
interpretações, assisti – se, do que tudo 
indica, a queda do discurso do mestre. O 
comportamento do alunado reproduz uma 
mudança, não conjuntural, mas sim, 
estrutural da realidade escolar (p.58) 

 
 

• (cf. Lipovetsky, 2004, p.29), os alunos não 
fazem a lição em sala de aula nem as 
programadas para casa: não cumprem o 
seu dever. Existem outras coisas mais 
interessantes e importantes para serem 
feitas, de acordo com a nova moral 
emocional: uma moral que não vê nem 
obrigações, nem sanções, ou seja, uma 
moral emocional descontínua (p.101) 

• ... Há contradições quando se tenta 
argumentar com um aluno indisciplinado: ele 
é tratado como um igual, capaz de 
compreender suas ações, mas ao mesmo 
tempo é colocado como incapaz, pois agiu 
de forma indisciplinada (p.103) 

• ... Deixando o aluno livre, a obediência 
voluntária não emergiria? (p.104) 

• A exclusão de um aluno da sala de aula 
demonstra o fracasso da autoridade 
docente. (p.110) 

• ... a realidade escolar mostra alunos 
extremamente desinteressados do estudo. 
Estudar para que?... (p.114) 

• ... Os jovens da era pós-moralista buscam 
romper limites. Partem para o enfretamento, 
como ou sem razão. (p.117) 

• A violência contra alunos adquiriu caráter de 
extremo sadismo. Propunha-se disciplinar 
por meio de recompensas e castigos; 
embora as punições físicas e morais 
tivessem sido proibidas, ainda vigoravam 
em 1944. (p.122) 

• Os alunos eram obrigados ao silêncio: na 
classe, para não perturbar a aula e, se 
vítimas de castigo disciplinar, por vergonha 
ou por não encontrarem quem os escutasse. 
(p.122) 

• Evidentemente os alunos de hoje não são 
os de ontem. Como falar, então, em retorno 
do reprimido? (p.122) 

• O sofrimento dos alunos do passado não 
necessariamente configuraria um recalque: 
um processo de rejeição no inconsciente. 
(p.122) 

• ... O excesso de fala dos alunos de hoje não 
estaria colorindo o presente escolar com as 
tintas do passado? O retorno do reprimido 
não seria a voz dos oprimidos de ontem, 
vingando-se nos professores de hoje? 
(p.123) 

• ... Não seria o reprimido de volta, 
extrapolando o silêncio do passado na 
falação do alunado no presente, cassando a 
voz dos professores? (p.124) 

• O retorno do reprimido não seria a 
repetição, por meio do circuito 
transferencial, do ódio dos que silenciaram 
diante das punições e humilhações na 
escola antiga? (p.126) 
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• Para Wilson e Cowell (1990) os professores 
são uma classe oprimida, que trabalham 
duro, recebendo baixa remuneração, além 
de estarem sob constante pressão da 
sociedade: alunos, pais, autoridades, 
teóricos da educação, que lhes dizem de 
forma delicada ou indelicada o que eles 
devem fazer (p.60) 

• Na década de 60, numa sociedade pai – 
orientada (era industrial, fronteiras 
definidas), como aponta Forbes (2003:7), 
tais sinais (levantar as sobrancelhas, ou 
mudar o tom de voz, bater na carteira com 
a régua) funcionavam. Mas na época atual, 
da globalização, na qual nenhum padrão 
universal sobrevive, na qual o professor 
parece ter se tornado invisível para o aluno, 
os sinais soam como ineficazes: assiste–se 
a queda do discurso do mestre (p.62) 

• Os livros de ocorrência narram como o 
professor sente a palavra discente 
cassando a sua fala. Do fiapo de conversa 
do passado parece advir a avalanche de 
conversa do presente, o que se instaura 
não é o esfacelamento do discurso do 
mestre? (p.65). 

• [Segundo Gotzen (2003:14)] os professores 
não recebem uma formação adequada para 
enfrentar os problemas de disciplina 
escolar, o que, como é de supor, contribui 
para piorar a situação. (p.72) 

• A autoridade do mestre esfacelou-se? As 
famílias parecem não dar mais aos 
professores qualquer crédito moral: as 
reuniões de pais e mestres bem sugerem. 
O professor culpado pela indisciplina, pelo 
não aprendiz do aluno. A palavra, agora, é 
do aluno? O aluno assumiu o poder da 
palavra?A pesquisa exploratória que 
introduz esse estudo parece demonstrá-lo. 
(p.80) 

• No cotidiano escolar, o professor, conforme 
relata as ocorrências registradas, parece 
sentir dificuldade em expressar suas 
palavras (p.80) 

• A exposição, pela palavra, de conteúdos, 
aparenta ser cada dia mais e mais 
impossível (p.80) 

• O professor não consegue mais impor o 
silêncio do passado (p.84) 

• O declínio do discurso do mestre operaria 
no cotidiano escolar, conforme a 
psicanálise. A figura docente teria perdido a 
autoridade. Não consegue inibir a fala do 
aluno. Do silêncio do passado à fala 
indisciplinada – segundo a visão dos 
professores. (p.85) 

 
 
 

• ... Aqueles que sofreram as torturas da 
escola do passado não foram aos poucos 
minando o autoritarismo dos professores e 
retirando a permissão para que 
continuassem a exercer seus desmandos 
autoritários? (p.127) 

• Há limites para a fala do aluno? Ele parece 
dizer o que quer, o que talvez o professor 
precise ouvir. Mas, se estamos numa era 
pós-edípica, é necessário uma 
ressignificação do que se chama limite. 
(p.131) 

• A conversação do alunado esfacela o seu 
discurso (o do professor)? O professor tenta 
falar, expor os conteúdos, enquanto os 
alunos resistem à sua fala (p.132) 

• O silêncio, cultivado no passado, submerge 
sob a conversação em sala de aula, pelo 
despertar da fala discente. O aluno não mais 
se cala e o professor sente dificuldade em 
falar. (p.133) 

• Falam professores e falam alunos e não se 
entendem, falam juntos, conversas 
paralelas. E linhas paralelas jamais se 
encontram: o infinito da separação.  (p.133) 

• ... A fala do aluno, aparentemente vazia, 
foge de qualquer referencial: seria sua pura 
tagarelice? Pertence, a meu ver, ao discurso 
histérico. (p.134) 

• O aluno parece cassar o referencial de 
autoridade do professor. A palavra docente, 
no passado, era hierárquica: autorizada pela 
sociedade e aceita de boa ou má vontade 
pelo aluno, mas de forma obediente. (p.134) 

• A conversa em sala de aula demonstra o 
desconhecimento do viver juntos, da 
interdependência entre todos: aluno em 
conversas paralelas, professor falando ao 
celular ou monologando, sem se importar se 
os alunos estão aprendendo. (p.p.136-137) 

• ... Não querendo ouvir, o aluno comete o 
erro na impaciência de interromper os 
outros, como diz Swift e provoca no 
professor a irritação de ser interrompido. 
(p.143) 

• Os (interesses) do aluno (parecem 
fundamentar-se) apenas no discurso 
capitalista, que não produz laço social, 
embora, desconhecendo, os alunos 
pareçam  colocar-se no lugar de agente do 
discurso histérico (p.143) 

• A dimensão do dito na sala de aula ganha 
novo olhar, se visto a partir da Psicanálise: 
diz menção a quê? A palavra do aluno não é 
tão-somente fala vazia. O discurso analítico 
empresta conseqüência às palavras (p.143) 
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• O silêncio prescrito na vida escolar busca 
favorecer a fala do professor. A herança 
jesuítica deixou para os professores a aula 
expositiva (p.85) 

• Mas se o discurso opera nas palavras, 
conclamando os professores em reuniões 
pedagógicas e curso de formação a uma 
pratica e didáticas ancoradas em novas 
tecnologias e metodologias mais modernas, 
a prática docente cotidiana persiste e 
insiste no tradicional (p.87) 

• O desejo subjacente à prática pedagógica 
parece ser o silêncio absoluto em sala de 
aula para que o professor possa explicar a 
matéria: quer ordem para que haja 
progresso no ensino. Utiliza-se métodos 
coercitivas para obrigar os alunos a 
permanecerem em seus lugares (p.88) 

• O professor parece viver sem passado, 
resistir no passado. Aparentemente 
aprisionado na fôrma do futuro. Um futuro 
que o empurra para o passado. Vive da 
critica constante sobre a sua ação docente. 
(p.91) 

• Na educação continuada a experiência 
profissional do professor não conta (...). Um 
professor que, sempre, nada sabe, 
necessita continuamente se formado. Sem 
herança do tesouro do saber do passado, 
da experiência precisa ser treinado pela 
eternidade. Ele não teria a autoria do seu 
saber. (p.92) 

• Um professor em educação continuada 
sugere não ter história nem autoria. Não 
seria autor de sua história. (p.92) 

• O livro que escreve no cotidiano escolar, 
anônimo, seria desacreditado pelas 
instâncias superiores. A educação 
continuada o desautoriza. Haveria a 
impossibilidade da criação de seu estilo, 
anulada pela “enformação” continuada. 
(p.92) 

• A educação continuada não silencia sobre 
a memória, sobre a história do professor? 
Sem passado e sem tradição, não há 
autoridade, afirma Arendt. (p.92) 

• Assemelhando – se ao personagem de 
Kafka e numa aventura Kafkiana, o 
professor parece ficar entre o passado e o 
futuro. Se assim for, não existe a 
possibilidade do presente (p.93) 

• ... Os responsáveis pela qualificação 
docente ignoraram a experiência do 
professorado. (p.93) 

• O cotidiano escolar teima em surpreender o 
docente a cada minuto. A situação é 
sempre de suspense: O próximo minuto 
pode ser fatal, nunca se sabe o que pode 
acontecer. (p.93) 

 

• ... Os alunos, como expressou Dubet, 
entram em greve: não fazem nada, não 
importam se seus conceitos são vermelhos 
ou azuis. Uma parcela do alunado ignora a 
vingança ou, quem sabe, numa 
contravingança, entrega  prova em branco, 
não faz a lição, diz não. Procurarei 
demonstrar que isso aponta para um 
discurso: o discurso histérico. (p.151) 

• Ao notar a ditadura das palavras em sala de 
aula, parece que o aluno desconecta-se da 
manipulação exercida pelo autoritarismo 
docente: ignora a fala do professor, que se 
sente invisível e com a palavra cassada. 
Fazendo isso, não cria, por outro lado, a 
tirania discente da conversação em sala de 
aula? O que seria essa tirania? Parece-me 
ser o discurso histérico questionando o 
discurso do mestre. (p.152) 

• ... Contra o autoritarismo, os alunos 
parecem se voltar, negando-se a seguir o 
discurso do mestre e contra a manipulação 
desconectar-se, ignorando o discurso 
docente e o professor passa a se sentir 
invisível. (p.154) 

• ... Os alunos do meu cotidiano escolar não 
gostam de ler: falo de textos simples, meia 
página escrita os enfastia. Mas também 
encontraram dificuldade para articular o 
pensamento para produzir um breve texto. A 
fala, a palavra, tornou-se apenas blá-blá-
blá? (p.156) 

• Os livros de Ocorrências parecem apontar 
para a luta de poder entre professores e 
alunos em sala de aula, tentativa de 
manipulação de uns e outros, objetivando o 
controle do processo... (p.156) 

• Se os alunos conversam e esse ato faz o 
docente ter o sentimento de que calam a 
sua fala, por que ainda se continua a exigir 
silêncio dos alunos? (p.156) 

• Aqui surge o paradoxo do cotidiano escolar: 
todos os alunos estão submetidos à  
multidão de linguagens e necessitam falar, 
porém, em sala de aula, são obrigados a 
calar. A atitude é esquizofrênica. Não se 
sabe o que se quer. Como os alunos vão 
entender? Se a sociedade quer a fala, o 
professor quer o silêncio absoluto. (p.159) 

• ... Como a realidade escolar pode operar 
sem a palavra democrática? Parece não 
operar: os alunos trazem sua fala, fazendo 
emergir o novo no cotidiano escolar. (p.159) 

• A censura que se exerce em sala de aula 
não procura restringir sentidos,  pois parece 
querer suprimir todas as palavras do 
alunado. (p.161) 
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• Os professores, quando sentem que a 
situação de alguma maneira lhes foge do 
controle, “ameaçam os alunos com os 
registros nos livros”. (p.97) 

• O naufrágio da autoridade do mestre 
parece comumente associado, no meio 
docente, à perda de poder. O poder é 
imanente ao autoritarismo. A autoridade, 
como sublinha Arendt, é incompatível com 
o poder. (p.97) 

• ... O discurso do mestre parece ter entrado 
em declínio. (p.97) 

• Raros professores conseguem obediência. 
A questão disciplinar mais exposta pelos 
docentes refere- se a falta de silêncio. 
(p.97) 

• O professor sente que perdeu sua 
autoridade e dificilmente consegue 
estabelecer uma relação autoritária com os 
alunos. (...). Geralmente, quando os 
professores resolvem registrar uma 
ocorrência nos livros, já advertiram os 
alunos verbalmente várias vezes, 
simultaneamente são excluídos da sala de 
aula. O registro e a exclusão são meios 
externos de coerção autoritários.  (p.98)  

• O esfacelamento do discurso do mestre 
estaria promovendo a desqualificação 
profissional, moral e técnica da docente e 
sugerindo que pais e alunos não as 
reconhecem (p.99) 

• O naufrágio da autoridade do discurso do 
mestre, parece-me explicita a crise na  
educação, pensando-a a partir do 
pensamento de Arendt.  (p.99) 

• Na queixa do professor, subjaz certo 
saudosismo: sugere sempre vazar o desejo 
de um refluxo da liberdade para que se 
apresente sua autoridade docente, 
travestida de autoritarismo (p.100) 

• Parece que os professores não são mais os 
substitutos dos pais. Conseqüência do 
declínio do discurso do mestre? (p.102) 

• Quando um professor exige silêncio 
absoluto de seus alunos e também sua 
imobilidade, cassa-lhes a liberdade. Não 
existe, nessa relação, autoridade, mas, sim, 
autoritarismo. O que o docente quer é 
coerção, incompatível com a liberdade 
(p.103) 

• Alguns professores acreditam que o apelo 
à razão poderia resolver os casos de 
indisciplina. Tentam persuadir o aluno, 
convencê-lo de que age de forma errada, 
cometendo atos de indisciplina. (p.103) 

• O professor parece requerer a autoridade 
perdida, usando a persuasão. Desconhece 
que o aluno, criança ou adolescente, está 
imerso no principio do prazer e o que faz 
representa uma conseqüência disso. O 

• Não estariam os alunos, com sua conversa 
em sala de aula, tentando recuperar o ócio, 
o prazer, originários do significante escola? 
(p.168) 

• O aluno é constrangido a estudar, a ir para 
escola. Não decide sobre sua vida. Por lei, é 
obrigado a cumprir suas obrigações 
escolares. (p.168) 

• Qual o sentido da fala dos alunos? Impedem 
o professor de atuar? Que enigmas do 
sentido desvelam? Ao contrario do que 
pensam os docentes, a conversação em 
sala de aula não teceria um outro discurso? 
Não representaria a busca de existir para o 
outro? (p.182) 

• A questão a saber é se o mal-estar presente 
na educação ou, melhor dizendo, se o 
comportamento dos alunos, que, segundo 
os professores, cassam a sua palavra, pode 
se visto como um discurso histérico. (p.184) 

• ... O que seria essa verborragia discente? 
Ao contrário dos idos de 68, em que a fala 
do alunado engajava-se em uma campanha 
do proibido proibir, buscando reestruturar o 
que consideravam errado, a palavra do 
aluno, hoje, parece inscrever-se numa fala 
sem sentido. O que proponho discutir é a 
possibilidade de essa fala constituir um 
saber. Um saber que não se sabe, 
inconsciente. Parece-me se inscrever dentro 
do discurso histérico.  (p.193) 

• O novo sujeito que surgiu, o novo aluno 
desse mundo capitalista, parece ter tomado 
um novo lugar e assumido, mesmo que não 
o saiba, o é proibido proibir. (p.200) 

• Não estaria operando o aluno a partir do 
discurso histérico? (p.200). 

• No discurso do mestre antigo (...) o aluno 
sabia muitas coisas, mas o que sabia era 
que o professor queria. O aluno sabia e 
essa era a função do aluno. (p.200) 

• ... o aluno, sem saber o que quer, parece 
operar da posição do analista, do discurso 
do analista, provocando a histerização do 
discurso docente. (p.202) 

• O aluno interroga o professor na sua 
divisão, mostrando-o castrado, e o professor 
parece sentir sua fala, seu ato pedagógico, 
seu saber de senhor e sua falsa autoridade, 
seu autoritarismo cassados. Provoca 
clivagens no ato pedagógico, lacunas, 
destruindo a aula planejada pelo professor. 
(p.202) 

• ... o aluno não leva o professor a se sentir 
impotente, castrado, dividido? O professor 
parece não saber o que fazer.  (p.203) 

• O aluno parece solicitar ao professor que 
abandone suas referências de mestre, seu 
discurso autoritário e vivencie as quatro 
paredes da sala de aula, re-criando cada 
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professor quer chamá-lo à razão, ao 
principio de realidade, incompatível com o 
real. (p.103) 

• Certos professores parecem não perceber 
que os alunos transitam em outra ordem. 
Na falha da autoridade, apelam para o 
autoritarismo. O resultado transparece em 
atitudes e comportamentos, como 
registrados pelos docentes nos livros de 
ocorrências (p.104) 

• Se uma pedagogia dita tradicional, não 
serve como referencial para o presente, se 
se tem que começar do zero, o processo 
educativo não tende ao fracasso? Não se 
esfacela a autoridade docente, impedindo 
que ocorra o ato educativo? (p.105) 

• Diante do fracasso escolar e o provável 
esfacelamento da autoridade docente, uma 
revisita ao passado possibilita a 
oportunidade de refletir sobre o presente 
(p.108) 

• Analisando o conceito de autoridade 
empreendida por Arendt, a partir de sua 
etimologia latina, mostra suas raízes 
ancoradas no passado. Derivava dos 
antepassados, considerados os maiores. O 
professor do passado, no imaginário, seria 
“um maior”, seria o autor de seu ensino: era 
médico, catedrático, autoridade. (p 108) 

• O professor hoje reverbera os bastidores, 
parece não ser mais autor do seu ensino, 
sente que tudo o que faz apresenta o 
cunho do erro. Precisa ser reciclado, é-lhe 
dito em quase todos os horários de 
trabalho. (p. 108) 

• O professor passa a ser visto apenas com 
artífice: aquele que tão somente faz, aplica 
planos de cursos pré-elaborados. Será 
herança da tendência pedagógica 
tecnicista, surgida na segunda metade do 
século XX, no mundo, e a partir de 60/70, 
no Brasil? (p.109) 

• O professor como artífice, despido de 
autoridade, necessita ser treinado para 
dominar cada vez mais a tecnologia. 
(p.109) 

• O esfacelamento do discurso do mestre, 
penso, seria correlativo ao esfacelamento 
da imagem do professor como autor. 
(p.110) 

• Fracassando a autoridade – já que 
atrapalha o professor, desautoriza-o – ele 
demonstra sua pseudo-autoridade, seu 
poder: exclui o aluno da sala de aula. 
(p.110) 

• Há algumas décadas, o professor usava a 
avaliação classificatória como forma de 
poder absoluto. (p.110).  

 
 

momento. O discurso do aluno não 
consegue que o professor aja, mas o faz 
reagir, na maioria das vezes de maneira 
autoritária.  (p.204) 

• E os alunos? Não falam, falam? Isso me 
sugere que o aluno, operando a partir do 
discurso histérico, questiona o professor e 
toma sua palavra, cassando-a, impedindo o 
ato pedagógico. Como histérico, pressiona a 
saber docente e parece querer empurrá-lo 
para que opere o discurso do analista, que 
desça de seu pedestal, de sua cátedra, e se 
coloque no lugar de sujeito suposto saber – 
um professor-sujeito suposto saber? Parece 
tirar o professor da posição em que o saber 
é imperativo e provoca nele um desejo de 
saber, sem que o saiba: saber o porquê da 
indisciplina. (p.205) 

• A indisciplina do aluno deixa o professor 
perdido. Os livros de Ocorrências desatam a 
fala, a queixa do professor. Ele fala, narra 
que lhe cassam a palavra, o ato pedagógico. 
E se sente angustiado. (p.205) 

• Parece-me que o discurso do aluno, 
insatisfeito, dizendo basta, quero algo 
diferente, melhor, funciona como motor 
capaz de levar o professor ao desejo de 
saber o porquê de tudo isso. Seu discurso 
manifesto traz à tona o significante 
indisciplina. (p.p. 205-206). 

• ... só o sujeito livre e responsável será 
cidadão (...). Isso representa um ponto 
importante para o problema da indisciplina 
em sala de aula. O aluno, por ser menor de 
idade, não responde por seus atos, precisa 
ser educado para a cidadania; na realidade 
não tem liberdade de escolha: estuda 
porque é obrigado pelos pais, pela lei. 
Torna-se escravo do mestre? (p.212) 

• Os alunos parecem calar o professor, 
ignorando-o ou impedindo-o de falar. 

• ... Os alunos durante dezenas de anos 
foram reprimidos. Não podiam falar em 
razão do vírus do autoritarismo docente. 
Mas, como viu Pollak (1989:5), o silêncio 
que mantém reprimido não induz ao 
esquecimento, vira resistência e, cedo ou 
tarde, ressurge. É o que Freud nomeia como 
processo de repressão. (p.227) 

• Os corpos dos alunos, reprimidos, não 
podiam falar: era o silêncio mortal, o 
mutismo da morte. Alunos estáticos, 
parados, absorvidos na e pela informação. A 
disciplinarização militar da escola tradicional 
impedia o movimento, a fala, o 
questionamento. O viés autoritário 
impossibilitava que o corpo e fala se 
expressassem. (p.228) 

 
 



 

 

198

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A memória discente recorda casos diversos 
de professores que reprovam os alunos em 
uma única disciplina por causa de apenas 
um décimo abaixo da média, levando-os a 
repetirem todo o ano letivo. A avaliação era 
instrumento de ameaça e tortura prévia 
assumindo, muitas vezes, caráter 
disciplinar. (p.111) 

• Costumam ser prática comum as 
chamadas provas-supresa ou prova-
relâmpago em que o professor exerce o 
poder autoritário avaliativo como forma 
punitiva contra atos considerados 
indisciplinados. Isso parece ser um artifício 
para reconquistar a autoridade esfacelada, 
recorrendo ao autoritarismo... (p.111) 

• A avaliação não se faz como um processo, 
mas como forma invisível de poder. O 
professor expressa o que pensa ser sua 
autoridade, inferiorizando o aluno. (p.112) 

• O ato educativo não deveria ser 
desvinculado do poder? A autoridade do 
professor necessita ser resgatada, mas não 
por meio de instrumentos autoritários. 
(p.113) 

• O professor, hoje, meio artífice, parece-me,  
precisar assumir a autoridade desvinculada 
do poder, desliga-se do autoritarismo. 
(p.114) 

• Uma nova forma de poder, pensam os 
professores, foi estabelecida numa 
inversão de valores: agora o poder não 
estaria com os alunos que cassariam as 
palavras, ajudando cada vez mais a 
esfacelar a autoridade docente? (p.115) 

• Minha pesquisa anota a queixa de 
professores: os alunos não os deixam dar 
aulas. Raríssimos docentes conseguem 
ainda calar a voz do alunado. Um professor 
argumenta: ”Aluno não precisa respeitar 
professor, tem que ter medo” Esse 
professor por meio do terror, mantinha a 
classe em completo silêncio. (p.117) 

• No cotidiano escolar, assiste-se à quase 
lamúria do professorado nas conversas de 
bastidores: alunos em conversas paralelas 
à fala docente o tempo todo; enfrentamento 
direto com os professores por meio das 
palavras. (p.117) 

• No passado, o professorado detinha a 
autoridade e o poder da fala: era 
protagonista; o aluno, o antagonista 
silencioso. Hoje, os papéis talvez tenham 
se invertido: o aluno protagoniza a cena, o 
professor, antagonista do aluno, debate-se 
na lamúria ou pseudo-autoridade, 
resvalando para o autoritarismo. (p.117) 

 
 
 

• O mestre antigo, presa da instituição 
sagrada Escola, parece apenas repetir 
normas pré-estabelecidas, muitas vezes 
descontextualizadas, anacrônicas (...). O  
aluno, fruto de outra realidade, geração 
mutante, sente-se com o direito de 
descumprir normas, comporta-se de outra 
maneira, ferindo os princípios e normas: 
sem que o saiba assume o discurso 
histérico, levando o professor ao beco sem 
saída, denominando indisciplina (p.p. 243-
244).    

• Parece-me que o aluno contemporâneo é 
fruto do real. O real se caracteriza pela 
exclusão do sentido, pontua Mrech (2005c: 
153). O que o professor capta e não 
consegue expressar, é esse sentido que o 
desorienta. (p.244). 

• O aluno, ao sentir-se dono de todos os 
direitos, parece não saber  renunciar à 
onipotência, não ter interiorizado normas, 
não reconhecer  a existência do professor, 
levando este a se sentir ignorado, invisível. 
Age dentro do discurso histérico, em busca 
do real. (p.244)  

• O aluno parece clamar por liberdade. Age 
contar o vírus do autoritarismo, não contra a 
autoridade. Uma liberdade sem sentido para 
o mestre antigo: a liberdade compatível, 
aquela trazida pelos monólogos articulados. 
Uma liberdade que é o limite da liberdade, 
conforme pontua Forbes (2005:174). 
(p.244). 

• Os atos dos alunos, vistos sob a ótica do 
mestre antigo, soam como 
irresponsabilidade. Há algo de irresponsável 
em suas condutas. Mas a luta contra o 
autoritarismo tem o sabor, o saber, do 
inconsciente, se se olha da perspectiva da 
ação do discurso histérico. (p.244) 

• A análise das ocorrências, que embasam 
este estudo, mostra que os alunos, muitas 
vezes, extrapolam seus direitos. 
Comportam-se no limite da liberdade e 
parecem desconhecer três palavras: polidez, 
cortesia, civilidade. (p.245) 

• Os alunos indisciplinados, em seu saber 
inconsciente, parecem resistir ao discurso 
do mestre antigo e, a partir do discurso 
histérico, provocar a posição docente. 
(p.248) 

• O discurso histérico do aluno parece 
funcionar como motor civilizatório. O silêncio 
do saber talvez esteja acontecendo, pois há 
uma pedra no meio do caminho e o risco da 
invenção no ato pedagógico parece 
inevitável. O professor quem sabe tenha que 
calar sobre o seu próprio desejo, escutando 
o silêncio a que se vê obrigado: praticar a 
arte de calar. (p.250). 
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• Freud aponta que os professores tornaram-
se os substitutos dos pais. Transferimos 
para eles o respeito e as expectativas 
ligadas ao pai onisciente de nossa infância 
e depois começamos a tratá-los como 
tratávamos nossos pais em casa. (p.126) 

• (...) a indagação reflexiva pode ser uma 
estratégia a utilizar com os professores em 
formação e em exercício, facilitando uma 
tomada de consciência dos problemas da 
prática de ensino. Ela analisa as causas e 
as conseqüências da conduta docente, 
superando os limites didáticos e da própria 
aula... (p.129) 

• Ao professor que se propõe uma escuta 
psicanaliticamente orientada a 
responsabilização pelo seu ato pedagógico 
se impõe. (p.129) 

• A fala do professor importa. Pode ser 
palavra oca. Mas pode levar a situações de 
indisciplina. O que tenho percebido, na 
minha prática docente cotidiana, é o quanto 
o ato de indisciplina, tem a ver com o 
discurso do professor. (p.130) 

• A fala do professor busca ser informativa, 
transmitir conhecimento. Parece que o 
aluno renega essa fala, e o professor sente 
sua fala cassada. (p.133) 

• Na sala de aula parece não haver conversa 
entre o professor e o aluno, mas falas que 
acontecem em universos paralelos. (p.134) 

• Existe uma expressão usada por alguns 
professores “exposição dialogada” que, a 
meu ver, aproxima-se da idéia do professor 
estabelecer uma conversação em sala de 
aula com o alunado. (p.135) 

• O declínio do discurso do mestre não 
possibilitaria a incivilidade na sala de 
aula?Ouvir pra que?Não se entende as 
duas finalidades da conversação: divertir e 
instruir, diz MORELLET. Interromper a fala 
do professor parece-me um sintoma de 
declínio. (p.138) 

• O discurso do mestre não seria produto do 
egoísmo?Quanto de narcisismo não existe 
na posição docente: A aula expositiva não 
representaria a dificuldade de ouvir o outro, 
o aluno? (p.138) 

• Parece-me ser a posição de agente do 
discurso que o professor se coloca na 
atitude de senhor, e os alunos na de 
escravo de seu saber. (p.138) 

• Uma aula bem planejada pode 
desempenhar esse papel (de uma 
exposição argumentada e precisa...)? Nem 
sempre. Todo professor sabe que uma 
aula, às vezes, funciona em uma classe e 
não funciona em outra. (p.139) 

 
 

• Para que o aluno seja enganchado 
desejantemente, precisa ser tratado como 
sujeito. É a proposta de Charlot: invocamos 
hoje o sujeito e pedimos ao professor que 
trate seus alunos como sujeitos.(p.255).  
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• Operar de uma posição narcísica pode ser 
visto como a tentativa de Dubet, quando 
aponta que, como professor universitário 
poderia jogar com a sedução intelectual: 
”falando bem e sabendo mais coisas do 
que eles, eu achava que podia seduzi-los 
intelectualmente”. (1997:225) (p.139) 

• Opera-se aí a partir do discurso da 
universidade em que o saber é o agente do 
discurso e o aluno é apenas objeto, que 
resiste ao discurso imposto. Parece ocorrer 
o esfacelamento do discurso docente e a 
produção de conversas paralelas e a 
invisibilidade do professor. (...). Parece 
vazar o desespero do docente.... (p.139) 

• Os professores passam constantemente 
por essa situação (de zombaria). (p.141) 

• A conversa em sala de aula é vista apenas 
como indisciplina. O sistema surge no 
posicionamento dos professores que se 
sentem desesperados ante o que considera 
a cassação de sua fala (p.142) 

• Os interesses do professor parecem 
fundamentar-se apenas no discurso do 
mestre antigo. (p.143) 

• Para os professores, a conversação em 
sala de aula é pura tagarelice. O aluno fala, 
faltando-lhes com respeito, desautorizando-
os. Esse modo de analisar parece paralisar 
a consciência: o discurso, manifesto prende 
o ser na teia do imaginário. (p.143) 

• A crise da educação, o discurso manifesto 
docente contra a palavra do aluno, parece 
resultar desse ressurgimento do fantasma 
da palavra democrática, irrompendo em 
sala de aula e obrigando o discurso do 
mestre a declinar. (p.147) 

• Na sala de aula inexiste a simetria e 
reciprocidade que a democracia grega 
apresentava na Ágora. O monólogo 
docente, assimétrico, pressupõe que o 
alunado não discuta sua fala (p.147) 

• O discurso do mestre que imperou e ainda 
impera na escola, com sua violência 
simbólica, quando antidemocrático, 
preocupa-se em se impor pelo poder. O 
docente em sala de aula diz: falo e 
ninguém mais fala. Domina a palavra de 
forma irrestrita. O falo para Psicanálise – o 
substantivo – designa não o pênis, mas a 
sua representação simbólica. A construção 
do discurso do mestre mostra a ascensão 
da falocracia, a dominação do sistema 
patriarcal, ancorado no simbolismo do falo. 
(p.148) 

• Freud dizia que o professor era o substituto 
dos pais. A época pai-orientado em que ele 
vivia representa o que se pensava e se 
admitia para o lugar docente. O mestre era 
visto como um patriarca: o chefe, a pessoa 



 

 

201

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mais velha que se respeita, obedece e 
venera e que tem grande família, seus 
alunos. (p.148) 

• Parece-me que o professor vive, 
metaforicamente, hoje um ostracismo: 
sente que lhe cassaram a palavra, 
conservando seus bens – se bem que sua 
remuneração também sofreu acentuado 
declínio – mas suspendendo os seus 
direitos cívicos: cívico, entendido aqui, 
como a cassação da palavra do cidadão-
professor que podia se expressar 
livremente, embora o fizesse de maneira 
autoritária, extrapolando a autoridade 
docente. (p.149) 

• A palavra distorcida: a fala do professor 
parece ter-se tornado blá-blá-blá. (p.149) 

• O que fazia e ainda faz o professor em sala 
de aula? Usa a tirania da palavra. Quer por 
que quer o silêncio absoluto. A tensão se 
instala. (p.149) 

• O ditador dita as leis, mas, também, dita-
dor. O professor usava um arsenal de 
torturas físicas e psicológicas, o castigo, 
para impor a sua vontade, para ensinar. 
Quando esse estado de coisas se tornou 
impossível, passa a usar outro tipo de 
violência: (a violência simbólica). (p.150) 

• Renúncia à vingança pessoal: passo 
importante para a democracia. Revolução 
mental e social. Os professores renunciam 
a ela? Parece que não. (p.151) 

• Ao sentir sua palavra cassada pelo 
alunado, parece recorrer à vendetta. Mas o 
recurso não funciona mais. (p.151) 

• O discurso do professor, e estou 
considerando o discurso no sentido mais 
amplo, como vê a psicanálise – visa não só 
o ensino – mas a adaptação. Os meios 
para conseguir que os alunos se 
comportem restringiram-se e restou 
somente a palavra. 
Com o recurso da autoridade, ela se torna 
manipuladora. (p.151) 

• Professores, professando, tentam como no 
passado, impingir um silêncio absoluto para 
que possam lecionar. (p.157) 

• O professor – aquele que professa e o 
significante jamais é neutro – tomando o 
lugar do mestre, não teria assumido certa 
onipotência? Não teria extrapolado seu 
lugar? O lugar do mestre teria se tornado 
um lugar divino? (p.158) 
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• Os professores costumam, porém, de uma 
maneira perversa – e Lacan ressignificou a 
perversão: a père-version, a versão do pai 
em francês – suprimir a possibilidade que o 
silêncio signifique. Para suprimir a fala do 
aluno enchem a lousa de matéria: a matéria 
do conteúdo disciplinar. Enquanto copiam 
os alunos se calam. Quando calam. (p.161) 

• Em sala de aula, o autoritarismo do 
professor, a partir do seu discurso do 
mestre, busca trabalhar o poder do 
silenciamento discente. (p.162) 

• A censura total estabelecida em sala de 
aula por professores autoritários parece 
não produzir esse tipo de resistência, já 
que sua política de silenciar não coíbe 
sentidos, mas todas as palavras, pois 
deseja o silêncio absoluto dos alunos. Mas 
não emerge a resistência? Não seria 
conversação em sala de aula o discurso 
histérico do aluno? O sentido vaza. Mesmo 
censuradas, as palavras ecoam em sala de 
aula. E para além do conteúdo manifesto, 
indisciplina, surge um novo sentido cujo 
resultado parece o declínio do discurso do 
mestre. (p.162) 

• Os professores, nos bastidores, costumam 
dizer que os alunos não vão à escola para 
estudar, mas apenas para se encontrar 
com seus colegas. A sala de aula seria um 
point, somente um local de conversa com 
os alunos. (p.168) 

• A análise, que venho efetuando, sugere 
que professores sentem que os alunos 
cassam a sua fala em sala de aula, seja 
com conversas, seja com determinados 
comportamentos. A narrativa dessas 
conversas e comportamentos pelos 
professores parece apontar um sintoma da 
docência. (p.p. 181-182)  

• A cada discurso corresponde um ato 
característico. E cada agente caracteriza a 
forma de seu ato. O ato do senhor, do 
mestre, configura-se como lei, uma lei 
ditatorial, inquestionável. O discurso do 
mestre cria laços civilizatórios, exige a 
renúncia do gozo; impõe a verdade do 
senhor. (p.186) 

• No mundo dominado pelo discurso do 
mestre, a função paterna, o poder do pai, 
rege soberano: cria a exceção do pai, ou 
seja, cria atos e modos de agir 
características do poder paterno. (p.186) 

• No discurso do mestre, o senhor depende 
do escravo, obtendo dele seu status e 
posição de mestre, embora permaneça 
com a ilusão de autonomia, de 
independência em relação ao escravo. 
(p.186) 
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• O laço social que se estabelece pelo 
discurso do mestre pode auxiliar a entender 
os impasses da relação conflitante 
professor-aluno. Se o docente crê ter todo 
saber – considerando-se catedrático – 
mostra a sua relação com o saber como 
gozo: um saber total, não a ilusão de sua 
autonomia perante o aluno. O declínio do 
discurso do mestre, como busca apontar a 
pesquisa efetuada para esse estudo, 
parece revelar o mestre como sujeito 
barrado, castrado simbolicamente. O 
discurso do mestre não consegue se impor. 
(p.186) 

• O mestre antigo considerava-se e era 
considerado insubstituível: era detentor da 
sabedoria, um saber total idealizado. O 
mestre moderno caracteriza-se por poder 
ser substituído, quando não dispensado (as 
novas tecnologias, a educação à distância). 
O mestre antigo posicionava-se de forma 
hierárquica tão superior que o aluno era 
destituído do lugar de sujeito, 
transformando-se apenas em objeto em 
suas mãos. (p.187) 

• O declínio do discurso do mestre, a queda 
da função paterna trouxe para as escolas 
um não sei quê (...). Algo fora da ordem, do 
lugar. Os tradicionais lugares de 
professores e alunos parecem invertidos. O 
professor contemporâneo, 
imaginariamente, parece estribar-se no 
discurso do mestre antigo. A prática 
cotidiana, a dolorida visão do real 
educativo, coloca-o em outra posição. Ele 
parece não se sentir preparado para 
assumir o discurso do mestre moderno. 
(p.187) 

• No discurso histérico, o sujeito questiona o 
mestre. (p.190) 

• Para a teoria lacaniana, a histeria instiga o 
mestre – personificado em um parceiro,  
professor, ou quem quer que seja – até o  
ponto em que ela passa a considerar que 
falta saber ao mestre. O que ela questiona 
é o saber do mestre, o discurso do 
mestre... (p.192) 

• O mestre antigo transforma o saber-fazer 
do aluno em saber do mestre. (p.194) 

• Os professores, parecem apontar os livros 
de ocorrências, sentem-se desconfortáveis 
perante a situação atual: operam dentro do 
discurso do mestre antigo e esperam dos 
alunos que também atuem dentro dessa 
lógica. (p.194) 
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• O professor parece ter se perdido, não 
consegue assimilar a mudança de 
paradigmas: continua operando com a 
didática do cuspe e do giz. E os alunos 
pensam de um outro lugar e questionam o 
mestre, o discurso do mestre antigo. 
(p.195) 

• Analisar a educação a partir do giro nos 
discurso parece possibilitar um outro olhar 
de realidade escolar. Ver o provável 
esfacelamento do discurso docente de um 
outro lugar, vendo-o fora-de-sentido do 
discurso manifesto expresso no cotidiano 
escolar. (p.199) 

• O esfacelamento do discurso docente não 
poderia ser analisado como um giro nos 
discursos? O discurso pedagógico trata a 
indisciplina de forma maniqueísta: uns 
vêem como processo repressivo, talvez, 
dentro da lógica chamada Escola Nova: 
outros a percebem como um laissez-faire, 
espontaneísmo, quem sabe, a partir de 
uma visão da escola tradicional. (p.201) 

• O discurso da escola liberal (parece liberar-
se das amarras do discurso do mestre, 
esfacelar esse discurso e não cria laço 
social. (p.201) 

• O docente se sente autorizado pelo 
discurso da universidade, crendo-se 
portador de uma autoridade advinda de sua 
licenciatura, que lhe conferiu um 
documento, um diploma: é portador do 
saber, assume o que Lacan denomina “o 
status mais ou menos vacilante da função 
de autor”. (p.203) 

• O discurso do mestre antigo parece ver a 
criança como uma tábua rasa que precisa 
ser preenchida, desprovida de razão, 
incapaz, portanto. (p.221) 

• Penso que a questão pedagógica, no 
discurso do mestre antigo, não consegue 
ver o aluno nem como sujeito nem como 
cidadão. (p.221) 

• A liberdade da fala conferida ao docente 
em sala de aula torna-o um déspota e os 
alunos transformam-se em seus escravos. 
Mas o aluno, ao conversar em sala de aula, 
se faz o professor sentir que lhe cassa a 
fala, deixa de ser para assumir o papel de 
déspota. (p.221) 

• Para os professores, a eloqüência corporal 
torna-se fator relevante: Não se é apenas o 
que se fala em sala de aula, mas também o 
que se é, como o corpo se apresenta, a 
postura que se tem. E os jovens não vêem 
apenas o dito, mas o que o corpo, presente 
em sala de aula, expressa, comunica. 
(p.224) 

 
 



 

 

205

• Os professores parecem guardar na 
memória essa nostalgia do silêncio em sala 
de aula, mas sentem que perderam o poder 
de fazer calar. E a sua fala parece não 
preencher os espaços e agradar aos 
ouvidos discentes.  (p.225) 

• O professor na sala de aula parece querer 
a arte de calar, em seu estatuto 
antidemocrático: o poder de fazer calar. 
(p.226) 

• O professor, muitas vezes, se sente sem 
poder falar, como se seus alunos não 
deixassem dizer, desencadeando 
situações, onde o seu corpo grita, fala 
aquilo que ele não conseguiu colocar em 
palavras. (p.226) 

• Parafraseando Forbes, parece que o 
professor sente estar saindo pelo ralo ao 
perder identificações que lhe pesavam, 
mas que lhe davam lugar... (p.226).  

• Os alunos a partir da posição discursiva 
histérica levam ao professor a se sentir 
desbussolado, sem direção, mas uma 
conseqüência, por certo, advirá. Um retorno 
ao passado é improvável. (p.227) 

• Parece haver a necessidade de mudança 
na posição docente, sair do lugar do mestre 
antigo e fazer um giro no discurso. (...) Para 
o professor parece difícil reagir ao vírus 
reacionário, o vírus do autoritarismo (...). 
Contudo, a saída encontra-se na invenção. 
Na busca do analista e no não - sonhar 
com o passado... (p.227)  

• Talvez o professor tenha que escutar o 
silêncio que o aluno provoca. Um silêncio 
que não foi marcado pela palavra. Aquilo 
que não fala fica e que não fala fica no 
corpo (cf. Forbs). (p.227) 

• A possível cassação da palavra do 
professor pelo aluno provoca, parece-me, a 
conversão histérica no seu corpo: uma 
boca fechada, mas um corpo que grita, que 
não aceita a provável cassação... (p.227) 

• Mas, calando-se o real do corpo, que fala 
mais que a boca, e escutando-se o silêncio, 
não será possível vislumbrar uma saída? 
(p.227) 

• O contato do professor com os alunos 
determina indícios suficientes para 
estabelecer um processo de comunicação, 
baseado na experiência que tiveram com 
seus professores anteriores e as 
expectativas que têm a respeito da 
profissão docente. (p.234)  
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• O professor na sala de aula pode expor um 
conteúdo de forma didática e pedagógica, 
mas sua mensagem pode conter ruídos: a 
assimetria entre o que diz e a sua postura. 
A aula, às vezes, bem planejada, pode 
arrastar-se e refletir o mal-estar proveniente 
desse processo inconsciente. (p.235) 

• Quando o sujeito termina sua licenciatura 
ou um curso que lhe propicie a 
oportunidade de lecionar, pode assumir um 
papel condizente com o status de ser 
professor. Há uma rede simbólica e 
imaginaria que caracteriza o status 
docente. Não poderia o seu passado 
discente confrontar-se e entrar em conflito 
com o seu presente docente? Se teceu 
uma teia imaginaria e simbólica do que é 
ser professor, não passa a atuar de acordo 
com essas características, além de assumir 
as expectativas geradas pela sociedade? 
Mas, se a própria sociedade implementa o 
declínio do discurso do mestre, que papel 
representar em sala de aula? (p.236) 

• A sala de aula parece apresentar-se como 
local adequado para a representação do 
professor. Assumindo o papel docente, 
diante de seus alunos, o professor não terá 
uma situação referendada pelo seu 
imaginário simbólico? O real do corpo, por 
seu estatuto incontrolável, inapreensível, 
não desmascara a rede ilusória do 
imaginário e a estrutura simbólica? (p.236) 

• O papel que o professor representa, a sua 
performance em sala de aula, parece estar 
bem próximo da pose. (p.236) 

• Penso que a teia simbólica e imaginaria 
que o professor tece para sua atuação em 
sala de aula configura a pose: é um padrão 
de conduta que o docente assume para 
desempenhar o papel que lhe cabe e que 
se espera dele. Mas esse padrão de 
atuação parece não se ater a processos 
puramente conscientes. Não deixa de 
extravasar o processo inconsciente, vindo a 
constituir, na realidade, a postura 
exteriorizada pelo docente, sem que ele se 
dê conta de sua performance? (p.236) 

• O docente, desempenhando o seu papel, 
participa de um ritual temporário, pois a 
docência representa apenas um de seus 
papéis na sociedade. A pose parece 
conectar-se ao status social daquele que 
atua. Não faz parte da pose docente 
possuir o saber? Não se espera do 
professor um saber total? (p.237) 
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• O docente quer se mostrar como 
camarada, companheiro, construindo uma 
fachada que veicule sinais característicos 
do professor simpático, porém, sente a 
pressão de seu status docente, solicitando-
lhe impor a lei, cercear a liberdade do 
aluno. O conflito torna-se inevitável. Freud 
diria que se encontra em jogo uma luta 
psíquica entre o ego e o superego. (p.237) 

• O professor assume o papel de quem 
manda, daquele que detém o saber. 
Investido de seu status docente, exterioriza 
signos de arrogância e agressividade. 
Demanda respeito, cobra dos alunos os 
atributos de prestigio e reconhecimento 
pelo seu status. Mas o cotidiano escolar 
entra em confronto com o ideal pretendido 
pelo professor. Trata o aluno como um ser 
inferior, subalterno. A palavra aluno 
preenche a rede ilusória docente, inflando 
sua teia imaginaria: o aluno representa 
aquele que possui escasso conhecimento, 
devendo ter um mestre; é reles aprendiz. 
(p.238) 

• Certa parcela de professores reveste-se da 
pose inerente ao setor militar: cabeça 
erguida, olhar soberano, por cima, 
indicando que enxergam longe, dominam o 
futuro, o saber. (p.238) 

• A sala de aula compõe o cenário ideal: o 
professor posta-se em frente dos alunos 
que, sentados, olham de baixo para cima, 
submetendo-se ao domínio soberano do 
mestre que exerce o poder disciplinar. 
(p.238) 

• O olhar hierárquico vigia, e normaliza. A 
arquitetura da sala de aula possibilita 
manter os alunos sob constante vigilância. 
O professor coloca-se na posição daquele 
que vigia cada movimento, cada atitude. 
Posiciona-se contra os alunos. Sua pose 
“emite” sons, didaticamente articulados: 
estereótipos de planos de aulas, às vezes, 
planejados há alguns anos. (p.238) 

• Se o professor não exercitar sua 
musculatura intelectual, não tenderá a 
tornar-se inflexível? Não exercerá seu 
papel de forma mecânica, estereotipada? A 
sala de aula pode levar o docente a 
estabelecer uma rotina – e toda rotina 
tende para a falta de flexibilidade. (p.238) 

• O papel idealizado para o professor do 
passado cabe no figurino do presente? O 
professor ideal era uma representação 
coletiva. A postura que se esperava dele, 
institucionalizada, atendia a determinados 
pré-requisitos e expectativas 
estereotipadas. O papel social assumido 
pelo professor atendia às expectativas 
geradas: um papel estabelecido de 
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antemão. Com o declínio do discurso do 
mestre, o professor parece procurar uma 
nova postura, uma nova maneira de 
relacionar-se com os alunos, pais, equipe 
técnica. A contradição e o conflito surgem 
de forma inevitável. E o docente, 
espicaçado pelo discurso histérico discente, 
parece buscar uma postura nova, já que 
não tem como suprir a postura antiga. O 
resultado parece ser a pose: um artifício 
usado para representar seu papel. A 
postura da autoridade parece transformar-
se pose do autoritarismo. (p.239) 

• O professor faz “cena”, encerra uma nova 
performance para tentar conviver com a 
situação conflitante estabelecida. Falta-lhe, 
entretanto, a disciplina dramatúrgica, 
usando a expressão de Goffman. Precisa 
ter presença de espírito, jogo de cintura 
ante um comportamento inadequado. 
(p.239) 

• O circuito transferencial estabelecido 
parece criar uma cena: o professor, em 
cena, encena. Faz uma cena, produzindo 
rupturas, criando um novo enredo que lhe 
possibilite montar um novo drama. Se o 
professor comete um erro, ao explicar um 
conteúdo, por exemplo, sente-se 
imediatamente um traidor de seu papel – o 
discurso do mestre não lhe permite errar – 
já que o mestre, nas redes imaginárias e 
simbólicas, possui o saber total. O recurso 
que utiliza pode ser fazer uma cena, 
encenando um acesso de raiva e culpando 
os alunos de algum ato indisciplinar ou 
outro qualquer. (p.240) 

• O professor deve estar atento aos seus 
atos casuais por que ajudam perceber o 
circuito transferencial que estabelece com 
seus alunos. Sua postura ou sua pose pode 
dizer muito. Não é o sujeito do 
inconsciente, dividido, deixando vazar seus 
conteúdos latentes? (p.241) 

• ... a palavra indisciplina talvez seja um 
significante mestre, ao deixar o professor 
num beco sem saída: como este estudo 
procurou demonstrar, professor, sentindo 
sua palavra cassada pelo aluno e impedido 
de exercer a sua atividade, parece, lançar-
se na impotência. (p.243) 
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• O mestre antigo, presa da instituição 
sagrada escola, parece apenas repetir 
normas pré-estabelecidas, muitas vezes 
descontextualizadas, anacrônicas. Fixado 
em determinado padrão, repete o discurso 
do mestre antigo, desconhecendo as 
mudanças estruturais por que passou a 
sociedade, não reconhecendo a era pós-
industrial, não mais pai-orientada, pós-
edípica, como vislumbra a Psicanálise 
(p.243) 

• (Diante da indisciplina) o docente parece 
perdido, sem respaldo da sociedade, 
embarca no declínio do discurso do mestre, 
que parece ser o caos desorganizador 
estudado por Lipovetsky: fruto da 
sociedade que não aceita mais deveres 
sacrificiais e anseia por direitos cada vez 
mais amplos. (p.244) 

• O discurso do mestre antigo preserva 
regras, como a do boné, inapreensível para 
os alunos de hoje. Muitos professores 
ainda exigem que os alunos tirem o boné 
em sala de aula. Os alunos não entendem. 
Desobedecem. O ato torna-se indisciplina. 
A regra, transgredida. (p.249) 

• Espero ter demonstrado que o aluno ao 
conversar em sala de aula produz efeitos: o 
professor sente sua fala e ato pedagógico 
cassados: parece ser uma conseqüência 
do declínio do discurso do mestre antigo. O 
esfacelamento desse discurso parece ter 
deixado os professores em um beco sem 
saída. A indisciplina, como nomeia o 
processo, leva-os à procura de uma luz que 
norteie e oriente o ato educativo. Há no ar 
um quê de desesperança, enfado, cansaço, 
tristeza. “Se correr, o bicho pega, se ficar o 
bicho come”. (p.249) 

• O que parece ter restado dos semblantes 
dos professores do passado é apenas uma 
pose: algo artificial. Não estariam os 
professores apenas repetindo os fantasmas 
docentes do passado? A for(ô)rma em que 
foram formados não seria reflexo dos 
semblantes de seus educadores? 
Enformados, não repetem poses 
obsoletas? À palavra que sentem cassada 
sobrepõe o quê? Se não são ouvidos, por 
que se calam? Mas, se calam, essa não é a 
arte de calar, pois não parece ouvir o 
próprio silêncio em busca de resposta. 
(p.249) 
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• A escola, hoje, vive sem palavra 
democrática. Os professores, sentindo-se 
calados pelos alunos: os alunos falando, 
não a palavra que produz efeito de verdade 
e que faz ato. Contentam-se com o blá-blá-
blá, com a pura tagarelice? Sem que o 
saibam, parecem ter se posicionado como 
agentes do discurso histérico e interrogar a 
mestria do professor. (p.250) 

• Parece-me que o professor necessita de 
escuta real de seu corpo e do aluno, para 
derrubar o imaginário da pose de assumir a 
postura da autoridade – no sentido que lhe 
dá Arendt – uma autoridade desvestida de 
poder. Talvez seja possível sair do 
monólogo do blá-blá-blá e assumir a 
palavra que produz efeitos. (p.251) 

• O real da educação mostra o impasse, o 
descompasso, o mal-entendido. O 
professor perdeu seu autoritarismo, a pose, 
vendo-se irremediavelmente castrado. O 
que resta? Somente a invenção. Aprender 
a aprender. (p.251) 

• Quando o professor exige que o aluno tire o 
boné, suas palavras perdem a eloqüência, 
são pura pose. Como o aluno as ê? Não 
entende o porquê do pedido, soa-lhes 
como fala vazia. Lê a exigência autoritária 
e, provavelmente, se pergunta com que 
direito ele exige tal coisa. O professor cobra 
um respeito devido a uma autoridade. Mas 
ele não está travestido de autoritarismo? O 
que ele quer é que se cumpra uma regra. E 
regra como foi visto, não é lei. (p.252) 

• O professor precisa compreender que 
aquele que transmite se encontra em 
posição bastante próxima daquele do 
analisante e não do analista. Trata-se de 
alguém que vai elaborar um saber, e não 
trazer um saber pronto e acabado (Mrech, 
2005c:146). Entender que é castrado, que 
não possui o saber. (p.255) 

• Ante ao impasse do real da educação, com 
a queda do discurso do mestre antigo, 
parece restar ao professor um futuro a ser 
inventado, nesse mundo mutante, século 
XXI, em que as identidades estão em 
crise... (p.255) 

• ... a queda do discurso do mestre antigo 
cujas identificações eram verticais, um 
aluno espelhando-se em seu professor que 
se tinha espelhado em seus mestres e 
assim retroativamente. Hoje os alunos, não 
vêem seus professores como superiores 
hierárquicos, mas como semelhantes. O 
outro não mais existe, conforme pontua a 
Psicanálise de extração lacaniana. Quando 
muda o laço social, o homem muda.  (cf. 
Forbs). (p.256)  

 



 

 

211

 

 
 
Comportamentos 
de Indisciplina: 
um estudo com a 
4ª série do ensino 
fundamental.  
 
(Yasumaru, 2006) 

 
• Verifica-se que os professores propõem 

poucas atividades para o tempo disponível, 
atividades que apresentam padrão 
repetitivo e que não exigem a participação 
ativa do aluno, situações estas 
favorecedoras da ocorrência de 
comportamentos de indisciplina (resumo).  

• Há indicadores de que a emergência de 
comportamentos de indisciplina está 
relacionada à atuação didático-pedagógica 
dos professores (resumo). 

• Estando o professor no centro das ações 
educativas, é natura que ele deseje manter 
seu posto instituído e busque obter controle 
de seus alunos agindo de forma autoritária, 
tendo a coerção como principal ferramenta, 
assim entendendo a indisciplina como 
silêncio dos alunos. (p.6)  

• A atuação pedagógica do professor é 
fundamental, assim com é primordial o 
respeito do professor às diferenças 
culturais dos alunos (p.13).   

• Sobre o papel do professor, além de 
propiciar as condições de ensino 
favorecedores de aprendizagem, ele deve, 
sem produzir discriminações, evitar atos de 
indisciplina, isto é, atos que interrompem o 
desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, que eles se generalizem 
(p.15).  

• Ações coercitivas (aversivas) por parte do 
professor gerarão subprodutos, de caráter 
emocional, indesejáveis e prejudiciais não 
só para o aluno como também para o 
processo educacional (p.16).  

• Se a atividade da professora está 
diretamente relacionada à atividade do 
aluno, estes são menos indisciplinados. 
Uma ação da professora comum ao 
processo de ensino é escrever na lousa 
(colocar exercícios, textos, instruções etc.).  
Considerando todos os episódios de 
indisciplina ocorridos, verificou-se que esta 
situação é a que esteve mais presente, 
podendo-se afirmar que foi a mais 
favorecedora da emergência de 
comportamentos indisciplinados (p.47).    

• Enquanto a professora expõe o conteúdo 
da aula de forma interativa com seus 
alunos não há ocorrências de 
comportamento de indisciplina (p.48). 

• As práticas coercitivas não estiveram 
presentes apenas quando ocorriam 
comportamentos indisciplinados, também 
tiveram presentes quando o aluno se 
desempenhava de forma diferente da 
exigida por P.A. (p.56).  

 
• Os comportamentos mais recorrentes dos 

alunos, em todas as turmas, foram 
conversar e andar pela sala de aula. É 
praticamente inexistente a ocorrência de 
comportamentos violentos e agressivos 
(resumo). 

• Certamente frente às imposições dos 
professores, os alunos poderão reagir de 
formas diferentes: ou aceitam ou se rebelam 
(p.14). 

• Indisciplina em sala de aula, apesar de ser 
um comportamento do aluno, envolve 
também os professores como sujeitos 
participantes (p.15).  

• Deixar os alunos sem tarefa, ou porque 
alguns já terminaram, embora outros não, 
ou porque não lhes foi atribuída tarefa, é 
uma situação favorecedora de indisciplina 
(p.48).  

• Verifica-se a emergência de 
comportamentos de indisciplina quando há 
falta de tarefa (p.58). 
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• As professoras da escola 1 (P.A., B e C) 
mostraram-se preocupadas demais com a 
manutenção do silêncio em sala de aula 
(p.57).  

• As professoras D e E, por serem mais 
coniventes com os comportamentos de 
indisciplina dos alunos, podem ter 
contribuído para que os tipos de 
comportamentos indisciplinados tivessem 
sido mais freqüentes e até mais graves, 
com discussão e até mesmo briga entre 
alunos (p.59).  

• Os dados mostram que simplesmente 
ignorar a ocorrência de comportamentos 
indisciplinados não tem como efeito a 
ocorrência dos comportamentos 
acadêmicos esperados (p.59).  

• Olhar para os efeitos das ações das 
professoras sobre o comportamento do 
aluno permite-nos verificar se a forma como 
elas agiram é eficiente (p.60).  

• A professora, ao anotar a conversa entre 
duas alunas, primeiro chama a atenção de 
uma das alunas, que não surtiu efeito, 
depois grita o nome da aluna 1, que 
também não teve por efeito parar a 
conversa e ainda ameaça a aluna 1 
dizendo que “se ela não parasse de 
conversar arrependeria” (p.62).  

• Nas turmas 4D e 4E (escola 2) foram 
constatadas tarefas com conteúdo pouco 
desafiador para os alunos (p.63).  

• Planejamento de ensino pode ser, então, 
fundamental para as ações educacionais 
(p.65). 

• Esse planejamento envolve para o 
professor, a tomada de decisões tais como 
o que fazer na aula, escolha de um material 
adequado, acompanhamento e orientação 
do aluno, avaliação, entre outros (p.66).  

• Nesse trabalho teremos o professor 
também como uma variável importante dos 
problemas encontrados em sala de aula, tal 
como comportamentos de indisciplina dos 
alunos (p.67).  

• As conseqüências emitidas pelas 
professoras eram de natureza aversiva, 
fazendo uso de estratégias coercitivas para 
lidar com os comportamentos de 
indisciplina de seus alunos (p.67).  

• Notamos pelo menos dois padrões de 
comportamento dos docentes frente à 
indisciplina de seus alunos: ou ser 
extremamente sensível a quaisquer 
comportamentos dos alunos que sejam 
diferentes de ficar sentado e quieto ou ser 
extremamente lenientes com sua 
ocorrência, simplesmente ignorando-a 
(p.68).  
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• Se o professor estiver preocupado com o 
ensino – seu planejamento, sua execução e 
a avaliação de sua eficácia – ele também 
estará preocupado com a aprendizagem do 
aluno (p.69).  

• A ação didático-pedagógica do professor é 
o fator determinante para o tipo de 
comportamento apresentado pelos alunos 
em sala de aula (p.70).  
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ANEXO 3.  

 

QUADRO 9: 

Referências à escola e à família 

 
 

 
Obra/ Autor / Ano 

 

 
Referências à escola 

 
Referências à Família 

 
 
 
 
 
 
Violência e Indisciplina nas 
Práticas Escolares de 
Adolescentes: um estudo de 
duas escolas semelhantes e 
diferentes entre si.  
 
 
(Camacho, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Nas escolas surgem diferentes 

grupos, como os dos “nerds”, os dos 
“funkeiros”, o dos bagunceiros, os 
dos ricos, os dos bonitos, os das 
“sandynhas” e assim por diante. 
(p.28). 

• A opção, neste trabalho, pelo termo 
“classes médias”, no plural, deve-se 
às indicações da pesquisa empírica. 
As escolas pesquisadas apresentam 
contextos e sujeitos diferenciados; as 
famílias são de segmentos diversos; 
os alunos se reconhecem como 
pertencentes às classes médias, mas 
com sociabilidades, estilos, consumo 
e projetos distintos. Entretanto, é 
preciso esclarecer que os alunos não 
formam um grupo homogêneo de 
classes médias. Pelo contrário, a 
heterogeneidade transpareceu, pois 
foram verificados alguns alunos 
provenientes das classes populares na 
escola pública e uma pequena parcela 
pertencente às elites no colégio 
privado. (p.31). 

• Além de ser maior, essa tensão (que 
provoca incivilidades) está propalada 
até nas escolas que, há alguns anos, 
eram consideradas seguras. Quando a 
tensão aumenta em toda parte 
juntamente com os riscos de 
explosão, nenhum espaço é “refúgio” 
e a violência escolar, torna-se um 
efeito da sociedade – visto que ela 
ameaça de hoje em diante as camadas 
sociais que têm acesso à mídia. 
(Charlot, 1997-20). (p.36). 

• A escola não tem cumprido seu papel 
de hominizar porque sua função 
socializadora não se tem 
evidenciado, provocando, assim, um 
espaço onde o aluno tem construído 
uma experiência da violência (Dubet, 
1991, 1994, 1995). (p. 36).  

 
 

 
• O papel dos novos modelos de 

família no processo de socialização 
primária e a influência dos grupos 
de sociabilidade sobre os jovens 
foram considerados sim, mas numa 
abordagem indireta. Dessa forma, 
o espaço social privilegiado nesse 
trabalho foi a escola. (p.48). 

• O fato de os pais estarem 
empregados ou não pode influir na 
conduta dos jovens. Ou seja: pais 
desempregados podem significar 
desequilíbrio financeiro e 
conseqüente desequilíbrio nas 
relações entre os integrantes da 
família. Para o filho jovem pode 
significar a perda do poder de 
consumo, tão importante para ele 
nessa fase de sua vida e a 
conseqüente frustração. (p.88). 

• Alguns alunos declararam que as 
mães têm pouco tempo disponível 
para eles por causa do trabalho. 
Onofre, um dos alunos mais 
solicitados pelo seu 
comportamento considerado 
indisciplinado foi um deles. (p.89). 

• Se, por um lado, há o sentimento, 
em alguns dos adolescentes de 
certa distância das mães 
ocasionadas pelo trabalho, por 
outro lado, há, na maioria, uma 
valorização dessas atividades. 
(p.89). 

• A família interfere quando julga 
que seu filho sofreu uma injustiça 
(...) O inverso também ocorre, ou 
seja, a escola comunica aos pais 
sobre o comportamento de seus 
filhos. (p.95). 

 
 
 
 
 
 



 

 

215

• É sabido que a escola, hoje, está 
passando por uma crise relacionada à 
socialização, e ela tem enfrentado 
dificuldades na transmissão das 
normas e dos valores gerais da 
sociedade. Além disso, a escola 
regida pelo modelo tradicional, com 
o manejo de classe nas mãos 
exclusivamente do professor e os 
alunos em posição de obediência e 
subalternidade, perdeu-se no tempo. 
(p.41). 

• Mas, mesmo nesse sentido positivo 
(resistência, ousadia, 
inconformismo), a indisciplina 
incomoda, porque a escola não está 
preparada, de fato, para conviver 
com cenas em que o professor não 
tem mais o controle total e em que 
cada aluno tem o seu querer. (p.42). 

• A escola tem se defrontado com 
condutas de alunos considerados 
violentos, que a deixam surpresa, 
desconcertada e sem rumos. Ela, de 
maneira geral, tem se mostrado 
impotente e até ineficiente diante da 
problemática. (p.42). 

• As idéias de Dubet são de suma 
importância para esse trabalho 
porque elas inspiram as afirmações 
que faço de que a função 
socializadora da escola não está 
evidente, de que há uma crise que 
está gerando um espaço onde a 
instituição escolar não tem ação 
intencional e de que, nesse espaço, o 
aluno produz a experiência que pode 
ser aquela da aversão, discriminação 
e de conduta violenta. Ou seja, a 
crise verificada pelas escolas que se 
refere à falta de alcance da força 
socializadora até o ambiente 
relacional permite que os alunos 
construam a violência na forma de 
uma experiência escolar. (p.p.43-44). 

• A partir de Dubet foi possível fazer a 
leitura de que a violência praticada 
pelos alunos é uma experiência que 
não é patrocinada pela instituição, 
nem tampouco é um projeto dessa 
instituição, mas ocorre a despeito 
dessa instituição, nos poros dessa 
vida escolar dessa vida escolar e 
juvenil, onde esses adolescentes 
estão mais com os pares do que com 
o mundo adulto. (p.44). 

 
 
 
 

• Os alunos pouco falaram a respeito 
da relação família e escola. A 
sensação que se tem é de que 
separam os universos da casa e da 
escola como se entre eles não 
houvesse a necessidade de 
relações. Além disso, não 
apontaram elos positivos entre 
escola e família. Para eles, as 
relações, quando ocorrem, são 
tensas. (p.95). 

• A maioria dos alunos {da escola 
Pedra Pitanga} vive com pais e 
mães... (p.103). 

• {Os alunos da escola Pedra 
Pitanga} sentem falta dos pais que 
trabalham muito para garantir a 
subsistência. (p.106). 

• Pelo menos três situações foram 
percebidas nas relações dos alunos 
com os pais, sendo que a primeira 
há o sentimento, no adolescente, 
do distanciamento dos pais 
ocasionado pelo excesso de 
trabalho. A segunda é aquela na 
qual se estabelece um bom 
relacionamento entre pais e filhos. 
E na última nota-se a tensão 
originada nas diferenças 
geracionais. (p.108). 

• As unidades familiares da escola 
Pedra Pitanga, formada de pai, mãe 
e filhos, ficaram com 59,8%. As do 
colégio Península Sagrada 
totalizaram 77,6%. Invertendo o 
enfoque, verificamos que cerca de 
40% dos alunos da unidade escolar 
pública e 22% dos da privada 
pertencem a famílias, estruturadas 
de forma não tradicional – 
formadas somente de mãe, de mãe 
e novo companheiro, mãe e outros 
parentes, avós, tios, pai e nova 
companheira e somente pai. 
(p.120). 

• Não houve uma preocupação 
específica em averiguar se os altos 
ou baixos índices de famílias 
estruturadas de forma tradicional 
influíam ou não no comportamento 
de seus filhos na escola... (p.120). 
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• {As escolhas escolhidas} são 
referências ou modelos de boas 
escolas, dentro de suas categorias de 
escola pública e privada. (p.48). 

• No caso da escola {Península 
Sagrada}a participação dos alunos 
fica restrita à tomada de 
conhecimento dos regulamentos e à 
sua obediência. (p.165). 

• Esta escola (Península Sagrada) 
mostra que trabalha atividades de 
desenvolvimento de expressão 
consistentes. Isso propicia um clima 
favorável para que os alunos falem e 
para que construam um espaço de 
reflexão sobre si mesmos, num 
processo de individuação. (p.169). 

• Da mesma forma como os 
adolescentes não vincularam seus 
atos de violência à família, eles não o 
fizeram com a escola. Houve a 
ausência de qualquer indicação da 
escola como elemento propiciador 
desse tipo de prática. (p.169). 

• Na Pedra Pitanga, a definição das 
fronteiras das percepções da 
indisciplina e da violência ficam 
prejudicadas, porque a própria escola 
não estabelece os limites do 
permitido e do não permitido, já que 
“tudo pode”. Já no colégio Península 
Sagrada, essa definição fica mais 
clara, uma vez que a própria 
instituição mostra o que pode e o que 
não pode, por meio das punições 
mais ou menos rigorosas. (p.200). 

• A escola Pedra Pitanga (...) tem um 
projeto de qualidade enquanto escola 
pública, porque os professores 
assumem e incorporam essa meta de 
qualidade e os alunos respondem a 
ela. Mas, por outro lado, nas fibras 
dessa convivência os jovens vão 
tecendo essa experiência, que não 
nasce, necessariamente, do projeto da 
instituição, ou seja, eles vão 
construindo um modo de viver dentro 
do estabelecimento que independe da 
instituição e que pode até negar a 
vida da escola. E esse território onde 
a escola não está agindo é o território 
da experiência, que pode ser o da 
violência. (p.201). 

 
 
 
 
 
 
 

• O que esta pesquisa conseguiu 
constatar é que não existe uma 
relação direta entre os alunos mais 
solicitados pelos profissionais por 
motivos disciplinares ou mais 
indicados como praticantes de atos 
de agressões a colegas, a adultos 
ou ao patrimônio, e a origem da 
família, estruturada de forma fora 
dos padrões tradicionais. (p.120). 

• Na primeira fala, a violência nasce 
da revolta contra os pais (...) Esses 
jovens da Pedra Pitanga estão, 
provavelmente, mais insatisfeitos 
com suas famílias do que os do 
colégio privado. Os daqui estão 
vivendo um clima em que a 
situação com a família pode levar a 
comportamentos violentos. 
(p.187). 

• ... A conversa com os pais 
transfere a responsabilidade para a 
família. (p.194). 
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• Os territórios da experiência da 
violência são diferentes nas duas 
escolas, o que não significa que ela 
não se construa em qualquer espaço, 
eventualmente. Na Península 
Sagrada, ela surge 
predominantemente nas salas de aula, 
diante dos professores, enquanto que 
na Pedra Pitanga os episódios mais 
freqüentes ocorrem nos pátios, nos 
corredores, na calçada em frente ao 
prédio. Como na escola religiosa as 
práticas da violência são tecidas com 
a presença dos professores, elas 
ganham disfarces, o que não é 
necessário na outra escola, onde não 
há adultos por perto. (p.201). 

• As escolas estariam necessitando, 
exatamente, mostrar que seus alunos 
estão sendo intolerantes entre seus 
pares, quando se voltam contra o 
gordo, o feio, o homossexual, o 
desajeitado e o fraco. Ao mesmo 
tempo eles estão sendo intolerantes 
com os diferentes de sua classe social 
e de sua etnia. (p.206). 

• O preconceito sexual que embasa as 
expressões de discriminação se faz 
presente na sociedade em geral. As 
escolas, instituições sociais que são, 
não fogem desse quadro e 
apresentam, também, este 
preconceito. (p.226). 

• Este caso de violência verbal mostra 
que muitas vezes as palavras são 
poderosas e podem arrasar uma 
pessoa. Uma inverdade, por exemplo, 
pode ser “n” vezes mais destruidora 
do que uma agressão física. A escola 
nem sempre compactua com esse 
entendimento e, geralmente, acaba 
controlando ou punindo com muito 
ais rigor uma violência física do que 
uma violência que atinge o lado 
moral e psicológico. (p.229). 

• Quando os controles sobre a 
disciplina e as regras são mais fracos, 
os espaços democráticos não são 
utilizados de maneira adequada, 
quando a escola não trabalha essas 
questões. Assim, essas práticas tão 
antigas e comuns ganham novas 
colocações, porque elas, muitas 
vezes, passam fácil e rapidamente 
para o território da violência. (p.232). 
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• Na escola Pedra Pitanga se faz 
presente, sobretudo, a experiência da 
violência física, como roubar, agredir 
ou resolver os problemas pelas 
brigas, ou seja, há a ausência do 
espaço democrático e educativo da 
escola. E nesse vazio cresce esse tipo 
de experiência. No colégio Península 
Sagrada, observou-se a experiência 
da violência, primordialmente não 
física, que se constrói pelos atos da 
discriminação, sem nenhuma relação 
com o projeto da escola. Reconhece-
se que esse estabelecimento é eficaz 
num sentido e, ineficiente em outro, 
porque ele restringe a sua ação para o 
pedagógico em detrimento do 
educativo. (p.239). 

• Enquanto no colégio Península 
Sagrada a experiência da violência 
nasce, basicamente, da intolerância 
ao diferente, na escola Pedra Pitanga, 
os discriminados pela diferença 
reagem praticando a violência. 
(p.239). 

• Essa prática adotada, de inclusão do 
aluno, é na verdade, o motivo de 
fundo para a escola não excluir os 
alunos considerados problemáticos 
durante o ano letivo. Ela não tem 
poder e autonomia para um ato dessa 
natureza, embora o deseje muito em 
certas circunstâncias. (p.246). 

• Na escola privada, onde não há 
determinações superiores que 
impeçam a exclusão, as expulsões 
são sumárias e aplicadas 
imediatamente após o cometimento 
do ato infracional considerado grave. 
(p.240).  

• Ambas, da perspectiva do projeto 
pedagógico, podem ser consideradas 
bem-sucedidas porque, no geral, os 
índices de aprovação são altos e as 
respostas dos alunos tem sido 
satisfatórias. (p.253). 

• Onde ocorre a ausência de proposta 
educativa, a escola não funciona 
como uma retradutora dos valores 
sociais e termina por permitir que os 
valores sociais predominantes 
invadam o seu ambiente sem nenhum 
filtro educativo. Com isso, marcas 
como a dos preconceitos, por 
exemplo, acabam se alojando no 
interior do espaço escolar. (p.254). 
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• É visível que nas duas unidades a 
socialização ocorre mais no strictu 
aspecto pedagógico do que no 
ambiente relacional. A falta de 
alcance da ação socializadora até o 
ambiente relacional promove brechas 
que permitem aos alunos a 
construção de experiências escolares, 
entre elas, a experiência da violência. 
(p.254). 

• Foram verificadas duas formas da 
violência: a física e a não física. As 
agressões físicas, sobretudo, mais no 
pátio, na escola pública, e as verbais 
e sutis na sala de aula, na escola 
religiosa. (p.254). 

• Os mecanismos de socialização 
atuantes, hoje, no ambiente escolar 
estão permitindo a entrada das 
dificuldades da vida coletiva do país 
e do mundo com a falta de alteridade, 
de limites, que gera preconceitos e 
discriminações, porque a própria 
escola não imprimiu um outro 
padrão. Na verdade, ela está 
simplesmente assimilando, sem 
filtro, o padrão da vida coletiva. 
(p.255). 

 
 
 
 
 
Indisciplina escolar: 
multiplicidade de causas e 
sujeitos – um olhar sobre a 
escola municipal de ensino 
fundamental “José Honório 
Rodrigues”   
 
(Rebelo, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• (Desenhos feitos pelos alunos) 

mostram a escola como lugar de 
aprisionamento e de transmissão de 
conhecimento distantes de serem 
alcançados (p.36).  

• A maioria das escolas, ainda hoje, 
apresenta por meio de seus currículos 
os seguintes objetivos: o 
adestramento, a domesticação, o 
condicionamento de seus alunos, 
para que estes recebam, através de 
imposições, os conhecimentos que 
favoreçam a formação da mão-de-
obra que garanta a permanência de 
uma minoria no poder (p.46).  

• Presente ainda hoje na maioria das 
escolas, esse tipo de concepção 
(bancária de educação) tem 
contribuído cada vez para o 
agravamento da indisciplina escolar, 
pois, como instrumento de 
transmissão de cultura da classe 
dominante, a escola acaba por 
discriminar outras manifestações 
culturais presentes hoje no seu 
interior (p.50).  

 
 
 
 

 
• Os pais achavam que a escola 

deveria ser severa, ter mais 
segurança e que o maior problema 
enfrentado por ela era a 
indisciplina do aluno que deveria 
ser punido com castigo, suspensão 
ou até mesmo com expulsão 
(p.38).  

• Embora a formação familiar seja 
um fator de influência no 
comportamento do aluno, 
entendemos que seja possível 
reverter aspectos negativos dessa 
influência (p.79).  

• Existe uma grande influência dos 
pais, que em geral que não são 
afetivos, na aprendizagem e no 
comportamento das crianças dentro 
da escola (p.80).  
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• A escola que deveria ser um espaço 
de construção de conhecimento para 
o desenvolvimento intelectual e da 
autonomia acaba sendo mais uma 
instituição excludente (p.82).  

• A escola deve ter autonomia e 
utilizá-la na construção de um 
currículo que atenda a realidade na 
qual ela se insere (p.84).  

• A escola não é apenas local de 
transmissão de conhecimento, mas 
local de fazer pessoas felizes, 
conscientes de sua posição social 
(p.126).  

 
 
 
 
Indisciplina e Mal-Estar na 
Educação: uma reflexão a 
partir da ética da 
psicanálise. 
 
(Medeiros, 2001) 
 
 
 
 
 
 

 
• Escola vem do grego, significa 

paragem, repouso, ocupação de quem 
se encontra em descanso. Esta 
ocupação é definida como ocupação 
estudiosa, ocupação sábia, estudo, 
produto do estudo. (p.2). 

• No Latim “ócio consagrado ao 
estudo, lição, curso, conferência, 
local onde se ensina” (Machado, 
1952, p. 872).  

• Pode-se, evidentemente, pôr em 
questão, quais os saberes a serem 
transmitidos pela escola, se esta 
transmissão se completa inteiramente 
na instituição escolar ou se ela o 
ultrapassa. (p.3). 

• Posicionados, portanto, dentro da 
escola, é com as contingências dessa 
transmissão, que os paradoxos 
inerentes à própria, que nos 
deparamos. Dentre os mesmos, a 
questão dos impasses relativos ao 
viver juntos (...) impasses que muitas 
vezes impedem o prosseguimento do 
trabalho, remete-nos a uma 
interrogação acerca daquilo que o 
discurso pedagógico hegemônico 
nomeia genericamente como 
problemas de (in)disciplina escolar. 
(p.3). 

• Tal “memória”, entretanto, revela-
nos que, ao voltarmos o nosso olhar 
ao passado, não precisamos ir muito 
longe para encontrarmos nos contos a 
respeito da leitura e da escola as 
lembranças de uma disciplina 
ameaçadora, em que os castigos 
recaíam sobre os corpos dos alunos. 
(p.19). 

 
 
 
 
 

 
• Situada no nível da lei do incesto, a 

mãe vem ocupar o lugar da Coisa, 
mas esta, tal como Freud nos 
mostrou nos mitos de Édipo e 
Totem e Tabu, está proibido. Ao 
sujeito resta desejá-la. À 
Psicanálise, portanto, não se pode 
propor nenhuma função 
apaziguadora, o que é demonstrado 
na obra freudiana O Mal-Estar na 
Civilização. (p.101). 
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• Mudaram os tempos, mudou também 

a escola. Hoje em dia, cada vez que 
um professor se dirige a uma sala de 
aula, reitera-se a pergunta acerca de 
como fazer para que os alunos não se 
dispersem, não atrapalhem os colegas 
e, mais ainda, prestem atenção à aula, 
se interessem pelas atividades 
propostas. (p.19). 

 
Comportamentos de 
indisciplina: uma análise de 
sua ocorrência em sala de 
aula. 
 
(Bocchi, 2002)  
 

 
• Descreve o funcionamento da escola 

e cita dados numéricos. 

 
• Não faz referência. 

 
 
 
Indisciplina escolar: 
representação de professores 
que atuam no ensino 
fundamental na cidade de 
Cáceres – MT.  
 
(Oliveira, 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A escola, inserida nesse contexto, 
não está imune a essa crise. Por isso 
não podemos apontar os educadores 
como os únicos responsáveis pela 
indisciplina escolar e pelos conflitos 
gerados dentro da escola (p.31). 

• Severas críticas por parte de 
pedagogos de diversas tendências 
denunciaram o caráter repressivo das 
práticas da escola tradicional. Esses 
críticos pretendiam anular a relação 
pedagógica de dominação – 
subordinação substituindo-a por uma 
relação de liberdade e cooperação 
(p.31).  

• Nos anos 1970 a escola passa a 
atender um número maior de crianças 
oriundas das camadas populares 
(p.39).  

• Esse movimento abalou a 
organização das escolas que estavam 
até então, acostumadas a trabalhar 
com o estereótipo do aluno ideal 
(p.39).  

• A instituição escolar, entendida como 
o conjunto de educadores que nela 
atuam, ditam as normas, os deveres 
que devem ser cumpridos pelos 
alunos, determinando um padrão de 
comportamento aceitável pela 
instituição (p.48).  

• Se a escola espera a criança com as 
regras já estabelecidas, sendo estas 
rígidas e incontestáveis, dificilmente 
vai se adequar àquilo que a escola 
espera dela (p. 48).  

 
 
 
 
 
 

• As famílias se encontram muitas 
vezes desorientadas (p.42).  

• As famílias não sabem como impor 
limites e esclarecer as crianças que 
elas têm direitos, mas, também 
deveres a cumprir (p.42).  

• Famílias de classes sociais 
desfavorecidas têm trabalha cada 
vez mais sobrando pouco tempo 
para dedicar-se aos seus filhos 
(p.42).  

• O processo histórico-social 
desestruturou as famílias (p.42).  

• A influência do comportamento 
dos pais na vida de seus filhos 
pode refletir em sua relação com os 
colegas e professores podendo 
causar atitudes indesejáveis na 
escola, ou seja, a desobediência, a 
agressividade, falta de respeito 
perante colegas e professores etc. 
Por outro lado, ambiente familiar 
onde pais e filhos se relacionam 
bem, respeitando-se mutuamente, 
facilita a criação de um clima 
emocional dentro de casa que 
ajuda no bom comportamento e 
desempenho dos filhos na escola 
(p.43).  

• Pais irresponsáveis transferem para 
a escola toda a responsabilidade da 
educação de seus filhos (p.43). 
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• Sala de aula pequena ou grande 
demais; número excessivo de alunos; 
carteiras inadequadas; falta de 
ventilação; iluminação insuficiente 
etc. causavam agitação entre os 
alunos fazendo com que o professore 
se encontre constantemente gritando 
e chamando a atenção dos alunos 
(p.48).  

• A escola, nas últimas décadas, 
passou por transformações que 
interferiram diretamente na sua 
dinâmica aumentando a incidência de 
indisciplina (p.56). 

 
 
 
 
Crenças e Inquietações de 
um grupo de Professores de 
Química sobre a Indisciplina 
em suas aulas. 
 
 
(Epoglou, 2004) 
 
 
 
 
 
 

 
• As professoras ressaltam a 

necessidade de uma boa 
comunicação dentro da escola, 
principalmente para se desenvolver 
um objetivo comum, pois se as 
pessoas não estiverem interessadas 
em realizar qualquer coisa que seja, 
fica muito mais difícil conseguir uma 
adesão. (p.89). 

• Na maioria das escolas, não existe 
um plano de carreira que contemple, 
ou melhor, leve em conta o empenho 
do professor, suas inovações e até 
seu interesse por aprender 
continuamente. (p.93). 

• A insuficiência de estímulos e de 
confiança na capacidade criativa do 
professor poderia, segundo os 
professores, conduzi-lo de um lado 
ao desinteresse por buscar novas 
alternativas de ensino, acomodando-
se e, de outro lado, a crença na sua 
incapacidade enquanto profissional, á 
que, raramente existe um retorno 
visível por sua dedicação. (p.93). 

• {As professoras} sugerem 
imprescindível que existam, na 
prática escolar, mecanismos atuantes 
de reconhecimento do trabalho 
daquele professor que se empenha 
em suas aulas. (p.94). 

• Os saberes adquiridos nessa 
instituição parecem não assumir os 
objetivos esperados, ou seja, 
contribuir para que as pessoas 
possam alcançar níveis mais altos de 
possibilidades de raciocínio, de 
entendimento do próprio mundo, de 
novas consciências políticas, sociais, 
históricas etc. (p.107). 

 
 
 
 

 
• Segundo os professores, a falta de 

comunicação entre pais e filhos é 
muito prejudicial para o 
desenvolvimento desses e isso 
acaba produzindo reflexo nas 
atitudes em sala de aula. (p.133). 

• Devemos considerar que as 
queixas sobre as deficiências 
trazidas de casa são contrárias a 
antigas concepções de educação 
familiar. Dessa forma, as prováveis 
relações familiares dos alunos e 
seus pais, aparentemente, estão 
muito aquém do que esperam esses 
professores. (p.134). 

• Pelos relatos, fica bem claro que 
praticamente, não existe um voz 
uníssona entre pais e professores, o 
que, de uma forma ou de outra, 
interfere no andamento do trabalho 
em sala de aula, pois em vez de 
ouvir um eco na família, o 
professor encontra mais um 
inquisidor de suas ações que, 
muitas vezes, não são 
compreendidas. (p.145). 

• {Para a professora Cássia} os pais 
não colaboram porque, 
aparentemente, não cobram 
posturas adequadas de seus filhos. 
(p.193). 
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• ... A escola, ao contrário do que se 
propõe, acaba limitando a 
criatividade, a inteligência, o 
potencial e até, o sonho, a esperança 
(...) uma vez que não encontra 
mecanismos para atacar problemas 
como esses. (p.120). 

• Podemos verificar que as concepções 
expostas no item anterior sobre o 
intercâmbio de idéias, de 
experiências, de informações, de 
conhecimento que, os próprios 
professores defendem ser muito 
importante para a melhoria de suas 
práticas em sala de aula, não parecem 
ter o mesmo status nas escolas em 
que trabalham. (p.124). 

• Nos parece razoável que se espera é 
uma escola moderna, capaz de 
mobilizar, de fornecer subsídios para 
novas conquistas, de preparar 
pessoas para  enfrentar os muitos 
desafios do mundo contemporâneo, 
além de novos recursos, é necessário 
investir, principalmente, no 
professor, afinal de contas é ele que 
faz a diferença dentro da sala de aula. 
(p.152). 

• Pelos relatos, percebemos que muitas 
escolas não têm bem clara a 
necessidade de estabelecer normas, 
observando, com rigor, para que 
sejam cumpridas. (p.184). 

• {Os professores defendem} sansões 
que sejam, de fato, utilizadas, não 
como punição sarcástica, mas como 
instrumento indispensável de 
aprendizagem. (p.185). 

• ... surge, durante as discussões, a 
busca por um parâmetro de escola 
adequado às exigências do nosso 
tempo. (p.199). 

 
 

 
 
 
 
 
Sentimentos de professores 
(as) diante da indisciplina de 
alunos (as) adolescentes no 
ensino fundamental.  
 
(Chaves, 2005) 
 
 
 
 
 

 
• A escola tem a tarefa de desenvolver 

sentimentos de responsabilidade, de 
solidariedade, de justiça, favorecer a 
convivência em grupos sem 
preconceitos e discriminações (p.61).    

• Os dados também revelam como 
parte do contexto provocador dos 
sentimentos negativos nomeados, 
uma instituição com modelos 
individualizados e a ausência de 
estratégias coletivas para lidar com o 
par dialético disciplina/indisciplina 
em sala de aula (p.134).  

 
 

 
• Não faz referências. 



 

 

224

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• (De acordo com a fala da professora 

Alison) a falta de cobrança e a 
ausência de reprovação fazem com 
que o (a) aluno (a) não cumpra as 
regras necessárias para a realização 
do trabalho pedagógico (p.162).  

• A função da escola é posta em 
questão (pelas falas dos professores) 
a não exigir dos discentes o 
cumprimento de deveres e a assumir 
responsabilidades nas tarefas 
propostas (p.162).   

• A interação com o meio, a 
familiarização com regras que 
balizam o convívio grupal é 
importante para o desenvolvimento 
da pessoa, a escola tem o papel de 
mediar e possibilitar a construção de 
conhecimento e contribuir na 
construção da autodisciplina (p.163).  

 
 

 
 
 
 
 
A Indisciplina no Ensino 
Fundamental: uma análise 
dos registros de ocorrências 
disciplinares de 5ª a 8ª séries.  
 
 
(Corrêa, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Na escola, esse sentimento de 

competição pode ser observado em 
várias situações, uma delas diz 
respeito à maneira com que 
determinados alunos se colocam 
diante das atividades que exigem 
participação coletiva. (p.30). 

• A incapacidade de ouvir, de se fazer 
ouvir, de compartilhar experiências, 
de dar e receber conselhos e de 
ocupar-se com os mais belos 
pensamentos é típica de um mundo 
que apresenta uma forte injunção 
para desagregar o indivíduo e torná-
lo embrutecido em sua sensibilidade, 
Esse embrutecimento, aspecto 
perverso da formação social 
dominante, pode ser sentido, 
conforme apontamos, em todas as 
esferas da vida social, inclusive na 
família e na escola. Especificamente, 
na escola, ganha destaque o problema 
da indisciplina, sobretudo nos dias de 
hoje, que adquire enorme 
complexidade” (p.40). 

• Nesse sentido, nossa preocupação se 
volta para a escola e nos suscita o 
seguinte problema: reconhecendo 
como precedentes as críticas 
dirigidas à autoridade, em vigor na 
escola tradicional, resta-nos saber o 
que veio substituí-lo. (p.46). 

 
 
 
 

 
• A reflexão sobre a indisciplina 

escolar nos coloca diante demais 
um problema, qual seja, a crise da 
família e da autoridade... (p.36). 

• Se a atmosfera, em que se 
processam as relações familiares, 
torna-se cada vez mais fria, 
naturalmente, a vida emocional dos 
filhos tende a reproduzir essa 
frieza. (p.37). 

• Se no contexto familiar esse 
procedimento {a experiência 
passada de pai para filho}tinha por 
parte do pai, como uma das 
finalidades, constituir-se em índice 
de orientação, para o filho, na 
escola, por meio da palavra 
docente e de sua autoridade, a 
criança poderia ampliar ou dar 
continuidade a essa experiência. 
No entanto, o que constatamos em 
ambas é uma dificuldade crescente 
dos adultos em se fazerem ouvir, 
bem como uma crescente 
indisponibilidade dos adolescentes 
para ouvir o que os adultos têm a 
dizer. (p.39). 
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• No plano estritamente familiar, a 
autoridade paterna, que 
desempenhava  um papel qualitativo 
para a formação do indivíduo, apesar 
das práticas patriarcas inerentes a ela, 
uma vez entrando em colapso, 
possibilitou que o desempenho de 
suas funções migrasse para outros 
perfis de autoridade (p.47). 

• Os frankfurtianos nos advertem que é 
justamente a fragilidade dos laços 
familiares, percebido pela crise da 
autoridade, que possibilitou o 
autoritarismo e o totalitarismo. 
(p.47). 

• À escola caberia então refletir sobre 
esse processo, apontando sua 
contradição e suscitando nos 
indivíduos a autoreflexão. Desse 
modo, os aspectos vigentes na 
sociedade, que ocorrem para a 
deformação dos indivíduos viriam à 
tona, possibilitando aos mesmos 
despertarem para a resistência. 
(p.51). 

• Não devemos esquecer que a escola, 
enquanto instituição, não está 
edificada em uma “montanha de 
marfim”, à distância do sofrimento e 
das contradições do seu tempo, pelo 
contrário, ela é permeada por valores, 
habitada por conflitos e contradições 
que atingem a sociedade em geral. 
(p.71). 

• No caso específico da indisciplina, há 
questões que em parte dependem da 
escola e há outras que independem 
dela. Pois acreditamos que a 
tendência de se atribuir à escola toda 
a responsabilidade acerca de 
problemas como o da indisciplina, ou 
mesmo, aos indivíduos como sendo 
os únicos responsáveis por tudo o 
que lhes acontece são atitudes que 
contribuem para manter as condições 
objetivas inalteradas. (p.72). 

• Conforme o ditado de que tudo 
depende unicamente das pessoas, 
atribuem às pessoas tudo o que 
depende das condições objetivas, de 
tal modo que as condições existentes 
permanecem intactas. (p.72). 

• Especificamente na escola, que 
deveria ser um dos espaços no qual o 
convívio entre as diferenças é 
possível, percebemos uma série de 
situações nas quais o individualismo 
se faz presente. (p.83). 

 
 

• {No contexto da indústria cultural} 
o confisco à palavra, ao 
pensamento e da reflexão 
fragilizam a comunicação entre as 
pessoas, particularmente entre pais 
e filhos, professores e alunos, 
anulando e decretando o fim de 
uma experiência que se constituiria 
no seio familiar como meio de 
orientação e de saber. (p.39). 

• Com a crise da família, sua 
desagregação, enquanto instituição 
que cumpria uma função social, 
bem como sua assimilação pelos 
novos modelos, que não forma, 
mas deformam o indivíduo. (p.42). 

• A questão do enfraquecimento da 
autoridade, ou melhor, sua crise, se 
reflete diretamente na escola, 
explicando em grande medida as 
razões desse clima de indisciplina 
e violência que a muitos incomoda. 
(p.43). 

• ...A importância da família para a 
formação e o desempenho do 
indivíduo é enorme. Na família o 
indivíduo está protegido das 
pressões e exigências de um 
mundo hostil e violento, mundo 
que cultiva a competição, o 
individualismo e a indiferença, 
mundo dos interesses pessoais que 
conhece como única lei “as 
fatalidades do mercado” (p.43). 

• A partir do instante em que a 
própria mãe é “jogada” no 
mercado de trabalho, sendo 
obrigada a responder também pela 
manutenção econômica de sua 
prole, o “recesso do lar” é 
bruscamente destituído, tanto da 
figura paterna, quanto da figura 
materna. (p.44). 

• Dessa forma, podemos pensar que 
esse processo de desagregação dos 
laços familiares trouxe, como uma 
de suas conseqüências, um 
movimento de desorientação para 
os adolescentes, cuja principal 
característica revela-se na 
incapacidade dos mesmos em 
reconhecer a importância paterna. 
(p.44). 
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• O segundo ponto que apresentamos 
como problemática, na escola, diz 
respeito às situações de indisciplina, 
nas quais a questão do preconceito 
entre partes entra em cena, atestado, 
também, como esse problema pode 
ser explicado a partir da formação 
social. (p.84). 

• A superficialidade com a qual o saber 
é programado e transmitido pela 
indústria cultural, além do conjunto 
de estereótipos que veicula, acaba 
moldando comportamentos, inclusive 
na escola, que pelas características 
com que se manifestam, revelam um 
forte parentesco com as da mídia. 
(p.87). 

• Uma das questões adornianas, no que 
diz respeito às metas educacionais é a 
desbarbarização. Nessa perspectiva, 
o papel da escola é fundamental, 
sobretudo, quando propicia 
momentos para refletir acerca do 
mundo genocida no qual vivemos. 
(p.88). 

• Entendemos que o papel da escola 
não deve ser aquele que busca 
amenizar ou ignorar essa realidade 
bárbara aos alunos, tampouco aquela 
que busca adorná-la com idéias que 
pouca eficácia representam, em 
termos de tomada de consciência. 
Mas, compreenderemos que uma das 
possibilidades abertas à escola, sob 
esse aspecto, é refletir para resistir. 
(p.88). 

• A crítica social que propomos, aqui, 
não visa reduzir ou minimizar a 
importância da escola ou colocá-la 
totalmente à margem dos problemas 
que a afetam, como o da indisciplina, 
paralisando suas forças, nem 
tampouco sugerir um apagamento 
dos esforços de muitos educadores 
implicados diretamente no processo 
educativo. (p.101). 

• Compreendemos que esse objetivo da 
escola, a desbarbarização, deve 
concentrar seus esforços no sentido 
de conscientizar os alunos a 
adquirem aversão a qualquer tipo de 
violência, preconceito e 
intimidações... (p.130). 

• A indiferença da escola frente a essa 
questão apresenta um sério risco para 
a formação dos alunos... (p.137). 

 
 
 
 

• Vale ressaltar que o processo de 
dissolução dos laços familiares, 
como tantos outros, inclusive o 
amor, deve sua mutação ao modo 
como a sociedade industrial se 
desenvolve, eliminando pouco-a-
pouco os espaços de liberdade para 
instituir os interesses do grande 
capital. (p.45). 

• Caberia, então, perguntar de que 
maneira essa crise da família se 
reflete na escola, particularmente 
na questão da indisciplina. Nesse 
sentido, aprofundar a reflexão 
sobre a questão da autoridade nos 
parece fundamental, visto que em 
muitos autores que pesquisamos, a 
indisciplina aparece também como 
contestação por parte do aluno da 
autoridade docente. (p.45). 

• O enfraquecimento da família 
deixa uma lacuna na formação do 
indivíduo. Esse aspecto, associado 
a outros fatores (...) contribuem de 
forma notável para suscitar 
comportamentos de indisciplina na 
escola. (p.50). 

• O enfraquecimento do papel do 
pai, um dos aspectos que 
caracterizam, também, a sociedade 
industrial avançada, apresenta 
como traços regressivos a 
indicação de que “...o indivíduo 
renuncia ao seu ideal de ego, 
trocando-o pelo ideal de grupo, tal 
como encarnado no líder. (p.149). 
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• É fato comum nas escolas, sobretudo 
ao final do ano letivo, que a direção, 
coordenação e professores se 
organizem para definir os critérios de 
composição das classes para o ano 
seguinte. Um dos critérios adotados 
é, justamente, separar os alunos 
desfazendo os chamados 
“grupinhos”. Pois, na fala de muitos 
professores, o trabalho torna-se 
humanamente impossível quando tais 
“grupinhos” estão formados, 
inclusive com lideranças. (p.149). 

• De um modo geral, percebe-se que 
essa escola não apresenta um sistema 
punitivo coerente, fato que pode 
constituir-se extremamente negativo 
na concepção dos alunos. (p.163). 

• Em relação a esse aluno 
(reincidente), consta uma ficha de 
encaminhamento ao psicólogo, mas 
nenhum outro documento que 
sinalizasse ações ou procedimentos, 
por parte da escola, para trabalhar no 
sentido de melhorar a socialização do 
aluno. (p.168). 

• Quanto aos procedimentos da escola 
no sentido de lidar com esses alunos, 
percebemos ações de natureza 
corretiva em que a indisciplina, 
particularmente para o primeiro caso 
(aluno A), é encarada como desvio 
de ordem psicológica, devendo o 
aluno em questão ser encaminhado a 
uma avaliação psicodiagnóstica. 
(p.187). 

• Percebemos que aluno D apresenta 
um quadro problemático de 
indisciplina que, do ponto de vista 
dessa escola, a única solução 
encontrada foi o encaminhamento  ao 
Conselho Tutelar, após várias 
tentativas frustradas de fazer os pais 
do adolescente comparecer à escola 
para tratar de assuntos relacionados à 
indisciplina. (p.189). 

 
 
 
 
 
A indisciplina – Do Silêncio 
à Palavra: o esfacelamento 
do discurso docente? 
 
 
(Lopes, 2006)  
 
 
 

 
• As escolas por onde tenho passado 

agem extremamente dessa maneira: 
funcionam de acordo com um código 
não escrito. Professores, equipe 
técnica esperam que os alunos 
saibam as regras de funcionamento 
da escola sem divulgar o regimento 
escolar, até mesmo para os 
professores. (p.54). 

• Segundo Gotzens (2003, p.28) não se 
pode exigir que a escola, sozinha, 
busque e aplique soluções, 

 
• Professores, quem sabe, incapazes 

de entender a 
desinstitucionalização da família, o 
neoindividualismo, de que fala 
Lipovetsky, ocasionando ansiedade 
e depressão. (p.90). 

• O que torna a crise {da autoridade} 
mais significativa assevera Arendt, 
indicando sua profundidade e 
seriedade, é o fato de ter se 
espalhado em áreas pré-políticas: a 
criação dos filhos e a educação. 
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simplesmente porque não as têm. 
Sem contar que os professores não 
são profissionais formados para fazer 
frente a esse tipo de problemática, 
mas são, ao contrário, formados para 
orientar os processos de ensino-
aprendizagem. (p.74). 

• {Segundo Souza (2002, p.8)} o 
silêncio aparece na instituição escolar 
desde a escola pública imperial. 
Herança da educação jesuítica, a 
disciplina do silêncio se impôs. 
(p.77). 

• Cassando a palavra, a igreja e a 
escola tiraram do ser humano a 
possibilidade de ser vivente com 
palavras. Um ser humano, sem 
palavras, não é humano. O direito à 
fala impregna o ser humano. Na 
realidade, não há como calar a fala, 
já que não há como calar o 
pensamento. Cedo ou tarde a palavra 
fala. (p.81). 

• A atrofia da linguagem e a ausência 
do pensamento não estariam 
vicejando na escola atual? (p.81). 

• Esse modo de pensar (mo iluminista) 
estrutura o discurso pedagógico. O 
novo é a salvação. A escola precisa 
desligar-se do passado, em busca de 
uma racionalidade que possa 
iluminar as sombras do erro e da 
ignorância, estatuto da pedagogia 
tradicional. A crítica permeia, 
procurando desconstruir o 
tradicionalismo presente na prática 
escolar, vista como caduca, 
inoperante, arcaica. Desejo de uma 
escola serva das novas tecnologias e 
da sociedade globalizada e do 
conhecimento. (p.87). 

• Os bastidores da escola mostram a 
irritação dos professores, quando são 
chamados para ser qualificados; 
entendem que serão “informados”. 
(p.93). 

• Instância pré-política, a escola assiste 
ao naufrágio da autoridade do mestre. 
(p.96). 

• Se a escola atual prescinde de 
fundadores, visto que a escola do 
passado tornou-se depositário do erro 
e do fracasso, o que resta em relação 
ao futuro? Um presente incerto e o 
desconhecido? (p.110). 

 
 
 
 
 

Nessas, a autoridade no sentido 
mais lato sempre fora aceita como 
uma necessidade natural, em razão 
das necessidades materiais óbvias, 
devido ao desamparo da criança, 
como também da necessidade 
política. (p.94). 

• O declínio da função paterna 
acentuou os laços da repressão 
autoritária. A família, adulado no 
passado, passou por um momento 
de execração em que se pretendia a 
sua morte: era vista como fábrica 
de neurose. (p.96). 

• A escola atual, não tendo o 
passado como alicerce, já que o 
discurso pedagógico oficial 
pergunta sempre por uma escola 
nova, uma pedagogia nova, uma 
escola do futuro, lança docentes e 
alunos na instabilidade presente, 
sem uma pedra angular que norteie 
e conduza o fio da segurança de 
uma prática docente, que agora não 
sabe onde se ancorar. (p.99). 

• O declínio da função paterna 
possibilita, a meu ver, a expressão 
discente. A conversação em sala de 
aula – que pretendo defender como 
discurso histérico – seria o retorno 
do recalcado, as memórias 
clandestinas, inaudíveis, de que 
fala Pollak, que se aproveita de 
momento propício do discurso 
docente para invadir os espaços 
das salas de aula, passando do não-
dito para a contestação e a 
reivindicação. A zombaria auxilia 
quebrar a relação especular, 
imaginária, própria do discurso do 
mestre. O aluno parece não aceitar 
mais ser capturado pelo mestre. 
(p.142). 
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• Uma escola estruturada sobre o 
futuro, condenando a escola do 
passado, estabelece um espírito de 
fundação? Quais pilares políticos 
sustentam a autoridade docente? Ao 
prescrever a experiência docente e 
institucional do passado, removem-se 
os alicerces do presente para a 
constituição de uma experiência 
futura. (p.113). 

• Prêmios e castigos: a escola, no afã 
de disciplinar, premia e castiga. 
Estabelece que o aluno deve 
renunciar ao princípio do prazer em 
vista de uma recompensa futura: 
conseguir status social. Caso não 
renuncie, o castigo acontecerá: 
dificilmente alcançará seu status. 
(p.114). 

• No caso dos castigos corporais 
disciplinadores da escola antiga, o 
silêncio era necessário para evitar 
novos castigos. (p.121). 

• Parece-me que os sofrimentos 
traumatizantes das punições físicas e 
morais propiciadas pela escola 
tradicional seriam objeto de 
repressão e não de recalque: diante 
de um problema desagradável, de um 
desprazer, busca-se varrê-lo da 
consciência. (p.123). 

• A escola,  penso ser possível deduzir, 
como agência cultural e social atuaria 
no processo educativo como 
instância repressora: adaptar talvez 
seja sublimar o princípio do prazer, 
buscando trazer o aluno para o 
princípio da realidade. (p.123). 

• Escola para quê? Estudar para quê? 
Os alunos talvez se perguntem. 
Quem sabe, percebam o saber como 
um semblante: ele se encontra 
multifacetado. Ainda se pode falar 
em um saber universal? O saber 
escolar mostra sua face científica e o 
professor o entrega para o aluno 
como se fosse ciência, porém, ele não 
é ciência. (p.168). 

• Esse parece ser o estágio atual das 
escolas. Estágio em que o professor 
parece se sentir perdido: ou é 
acusado de tradicionalista ou liberal. 
Perdeu seu lugar: lugar de mestre, de 
senhor? Perdeu seu saber? Perdeu 
sua autoridade? Parece que perdeu 
seu autoritarismo. (p.201). 
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• A escola, objeto desse estudo, assim 
como as diversas outras porque 
passei, públicas, talvez não saibam a 
qual discurso aderir {da escola 
tradicional ou da escola liberal}. 
(p.202). 

• ...Há descontinuidade entre a escola 
antiga – clássica e medieval – e a 
moderna. A escola medieval tinha 
um contingente pequeno de alunos, 
sem separação por idade, um mestre 
único, às vezes, contando com a 
ajuda de um auxiliar, em uma única 
sala de aula. Não se controlava a vida 
dos alunos. Estes, terminada a lição, 
escapavam à sua autoridade. 
(Medeiros, 1995, p.59). A escola 
moderna inventa uma nova 
hierarquia escolar, criando uma 
disciplina mais autoritária. Passa a 
haver assim, mais responsabilidade 
moral do professor em relação ao 
aluno. (p.217). 

• A escola, hoje, vive sem a palavra 
democrática. Os professores, 
sentindo-se calados pelos alunos: os 
alunos falando, não a palavra que 
produz efeitos de verdade e que faz 
ato. Contentam-se com o bla-blá-blá, 
com a pura tagarelice? Sem o que o 
saiba, parecem ter se posicionado 
como agentes do discurso histérico e 
interrogar a mestria do professor. 
(p.250). 

 
 
Comportamentos de 
indisciplina: um estudo com 
a 4ª série do ensino 
fundamental.  
 
(Yasumaru, 2006) 
 

 
 
 
• Descrição da localização, do espaço 

físico, do funcionamento e citação de 
dados numéricos.     

 
 
 
• Não faz referências.  
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ANEXO 4. 

 

QUADRO 10: 

Referências ao contexto local, ao contexto social e ao sistema de ensino 

 
 
 

Obra/Autor/Ano 
 

 
Contexto local  

 
Sistema de Ensino 

 
Contexto social 

 
 
 

Violência e 
Indisciplina nas 
Práticas Escolas de 
Adolescentes: um 
estudo de duas 
escolas semelhantes 
e diferentes entre si. 
 
 
(Camacho, 2000) 

• Uma aluna do colégio 
Península Sagrada no 
vizinho município de 
Cariacica, com altos índices 
de criminalidade e muita 
pobreza, era discriminada, 
não tinha amigos, ficava 
isolada na escola, 
justamente pela sua 
precedência. (p.92). 

• A escolha de locais 
fechados pela maioria dos 
alunos – do Colégio 
Península Sagrada – (90% 
aproximadamente), em 
detrimento da rua e da praia, 
marca uma característica 
própria dos jovens de 
classes médias. (p.98). 

• Mais da metade deles 
(alunos da escola Pedra 
Pitanga) mora no próprio 
bairro onde se localiza a 
escola, o qual se caracteriza 
por tipicamente de classe 
média. (p.106). 

• Nesta escola (Pedra 
Pitanga), a maioria das 
amizades (50%) se forma na 
rua do bairro. As amizades 
da escola ficaram em 
segundo lugar, com cerca de 
26%. Prevalecem as formas 
tradicionais de amizade. A 
origem social e o tipo de 
moradia – prédio, rua, bairro 
– podem explicar o 
fenômeno do favorecimento 
das amizades. A maioria dos 
alunos (52%) reside no 
próprio bairro, tem a 
característica marcante de 
ser um bairro vertical, 
composto basicamente de 
condomínios formados de 
pequenos prédios de até 
quatro andares. Essa 
composição física favorece 

• A exclusão não é, no entanto, 
uma medida aceita pelos 
órgãos superiores da 
Educação. É de conhecimento 
geral que a política da 
Secretaria Municipal de 
Educação é da inclusão do 
aluno na escola. A exclusão 
deve ser superada em todos os 
sentidos (...). Essa política 
adotada, de inclusão do aluno, 
é na verdade, o motivo de 
fundo para a escola não 
excluir os alunos considerados 
problemáticos durante o ano 
letivo. Ela não tem poder e 
autonomia suficientes para um 
ato dessa natureza embora o 
desejo seja muito em certas 
circunstâncias. (p.246). 

• Os cursos de Pedagogia e 
Licenciatura ignoram e 
raramente discutem questões 
do dia-a-dia das escolas, como 
a indisciplina, a violência ou 
as relações que irão construir 
com os alunos, pois as 
preocupações estão voltadas 
para o estritamente 
pedagógico, como os 
planejamentos, ou para as 
teorias da Educação ou da 
Psicologia. Como faltou a 
formação, os profissionais, em 
sua maioria, não sabem que 
caminhos percorrer e como 
lidar com essa problemática. 
Essa situação traz muita 
angústia e grande sofrimento. 
(p.258). 

• O conjunto da vida social está 
em constante mutação. Das 
mudanças verificáveis, destaco 
o crescimento das práticas de 
violência entre os jovens, nos 
seus diferentes espaços de 
atuação: na família, na escola 
ou na rua. Por estar presente 
em toda a sociedade, a 
violência não fica restrita a 
determinadas classes sociais, a 
determinados espaços, a 
determinadas faixas etárias ou 
a determinadas épocas. (p.15). 

• A ideologia dos tempos 
contemporâneos, que prega o 
individualismo exacerbado, 
que nega e até combate as 
iniciativas coletivas, faz com 
que o sujeito não enxergue o 
outro. O outro é o diferente, é 
o estranho é o nada. O que tem 
valor é o “eu” e aqueles com 
os quais o “eu” se identifica. O 
outro não desperta 
solidariedade, o respeito, o 
bem-querer, e pode, por 
qualquer motivo banal, ser  
destruído/eliminado, 
segregado e excluído. (p. 214).   

• Há aqueles comportamentos, 
valores e idéias que são 
próprios da adolescência e, por 
isso, considerados normais e 
esperados. Entretanto, há 
aqueles que o social reforça e 
que trazem muito mais 
sofrimento hoje do que há 
tempos atrás. Um exemplo do 
social reforçando essa 
tendência própria dos jovens é 
o fato de a sociedade 
contemporânea privilegiar o 
culto ao corpo magro e 
saudável e com isso acabar 
estimulando o 
desenvolvimento de condutas 
cujo eixo central é o próprio 
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o contato entre crianças e os 
jovens do prédio, do 
condomínio e, 
conseqüentemente fortalece 
os laços de amizade e de 
vizinhança. (p.109). 

 

corpo. (p.236). 

 
 
 
 
Indisciplina escolar: 
multiplicidade de 
causas e sujeitos – 
um olhar sobre a 
escola municipal do 
ensino fundamental 
José Honório.  
 
 
(Rebelo, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• (...) esse distrito em que a 

escola se localiza ocupa 
lugar entre os vinte 
primeiros no índice de 
exclusão (Iex) nas 
categorias: social, 
autonomia, qualidade de 
vida, desenvolvimento 
humano e equidade. (p.20).  

• Comunidade que apresenta 
dificuldades pela ausência 
de infra-estrutura, baixa 
renda familiar, presença de 
subemprego, falta de 
segurança, índice 
preocupante de violência 
física, precariedade dos 
serviços públicos oferecidos 
à população, baixo grau de 
instrução dos adultos e 
difícil acesso às diversas 
formas de lazer e cultura 
(p.20). 

 
• Não existem ações coerentes 

no aspecto formação 
profissional que considerem a 
realidade das escolas. (p.88).  

• A administração atual, cada 
vez mais, “força” os 
professores a trabalharem em 
várias escolas em jornadas 
maiores, desarticulando o 
espaço coletivo conquistado e 
destinado ao desenvolvimento 
da práxis educativa. (p.89).  

• Outro ponto que demonstra 
desinteresse por parte da 
administração, com relação á 
educação é a falta de 
acompanhamento pedagógico 
na escola. (p.89).  

• Embora a ação supervisora se 
mostre interessada pelo 
pedagógico, percebemos, mais 
uma vez, apropriação de um 
discurso que não condiz com a 
prática, pois não se tem 
competência técnica e nota-se 
uma falta de consciência 
política das ações. (p.89).  

• A falta de politização pessoal 
e profissional é a grande 
geradora da resistência ao 
novo e às mudanças do 
currículo e, 
conseqüentemente, das ações 
pedagógicas.  (p.89).  

 

 
• Conscientes de que essa 

concepção de educação 
(bancária) é reflexo da política 
social neoliberal que pretende, 
com o seu auxílio, conformar 
seres humanos diante das 
injustiças sociais, por meio, 
entre outras ações, da 
imposição de uma disciplina 
que colabora com o 
imobilismo histórico. (p.11).    

• Não vamos entrar nas questões 
sociais importantes que 
aparecem na pesquisa: saúde 
pública, má formação da 
população, violência, mas 
vamos tratar da influência da 
formação familiar no 
comportamento do aluno, uma 
das causas de indisciplina 
(p.79). 

 
Indisciplina e Mal-
Estar na Educação: 
uma reflexão a 
partir da ética da 
psicanálise. 
 
(Medeiros, 2001) 
 

 
• Não faz referência.  

 
• Não faz referência 

 
• Não faz referência 

Comportamentos de 
indisciplina: uma 
análise de sua 
ocorrência em sala 
de aula. 
 
   (Bocchi, 2002) 

 
• Não faz referência. 

 
• Não faz referência. 

 
• Não faz referência.  
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Indisciplina escolar: 
representação social 
de professores no 
Ensino 
Fundamental da 
cidade de Cáceres-
MT.  
 
(Oliveira, 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Descreve o bairro onde está 

localizada a escola. 

 
• Ainda que a escola tente 

trabalhar sob as normas do 
sistema educacional, este 
ainda impõe um padrão 
tradicional de condutas que a 
escola e os professores devem 
seguir. Por serem rígidas e, 
muitas vezes, fora da realidade 
particular de cada escola 
acabam causando tensão e 
desmotivando os profissionais 
para qualquer iniciativa. 
(p.56).  

• Algumas imposições 
colocadas pelo sistema escolar 
são do conhecimento comum: 
turmas numerosas, escolas 
superlotadas, edifícios 
impróprios e degradados, falta 
de material didático, sistema 
de avaliação do rendimento 
dos alunos, trabalhos 
burocráticos excessivos, 
renumeração insatisfatória; 
entre outros. (p.56).  

 
• Não se pode falar de 

indisciplina independente do 
contexto histórico-social e 
geográfico em que ocorre, o 
que é extremamente relativo à 
sua concepção. Ela varia 
conforme os costumes de 
grupos, região ou de país e se 
transforma através dos 
tempos. (p.28).  

• Como falar da indisciplina 
escolar sem falar da violência 
da vida em nossa sociedade, 
da violência das gangues de 
ruas que se enfrentam por 
motivos banais; da violência 
do tráfico das drogas, da nossa 
polícia que ao invés de 
garantir a segurança do 
cidadão agredi e mata até 
mesmo os inocentes; da 
violência de algumas seitas 
religiosas que levam seus 
adeptos ao genocídio; da 
violência no futebol quando 
jogadores e torcidas 
organizadas se enfrentam em 
lutas mortais (...)? (p.31).  

• Quanto tempo a criança fica 
na escola e quanto tempo fica 
solta nessa sociedade onde os 
valores morais são esquecidos 
e a competitividade é 
estimulada? (p.31).  

• Se a sociedade está em 
constante processo de 
transformação, a educação por 
ser um sistema aberto também 
está. (p.33).  

• Às vezes o professor presencia 
cenas de violência entre 
alunos e não se dá conta de 
que eles podem estar 
simplesmente reproduzindo, 
dentro da escola, aquilo que 
viram no programa da TV. 
(p.44).  

• Conforme Vasconcelos 
(1998), com a descrença na 
ascensão social por meio da 
escola, esta perde seu status de 
lugar privilegiado para a 
educação, ficando cada vez 
mais difícil para o professor 
conseguir um comportamento 
“adequado” do aluno por falta 
de motivação (p.57).  
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Crenças e 
Inquietações de um 
grupo de 
Professores de 
Química sobre a 
Indisciplina em suas 
aulas.          
 
(Epoglou, 2004) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Não faz referências.  

 
• Não podemos garantir a 

aprendizagem de determinado 
conteúdo apenas pela eficiente 
estrutura de ensino. (p.39). 

• Acreditamos que, além de 
cobrar do professor certas 
transformações, é necessário 
investir, inevitavelmente, nas 
mudanças no seio da 
universidade, pois como 
podemos esperar que as 
pessoas tenham determinados 
tipos de comportamentos se 
elas não têm parâmetros de 
comparação? (p.152). 

• Para a professora Helena “é 
necessário atender várias 
reivindicações antes de que 
alguma transformação seja 
efetivada, como, por exemplo, 
convidar o próprio professor 
para apoiar e definir os 
parâmetros, os projetos, os 
programas, os currículos, o 
plano pedagógico etc.”. 
(p.196). 

 

 
• ... temos que a multiplicidade 

do indivíduo produz eco em 
seu entorno, por outro lado, os 
meios familiar, cultural, social 
e econômico também 
estabelecem transformações 
no sujeito, o que explica, pelo 
menos em parte, na grande 
diversidade encontrada em 
uma sala de aula. (p.47). 

• (No entendimento da 
indisciplina) somos impelidos 
a considerar as características 
do contexto, isto é, a época 
(situação histórica), as 
condições sociais e 
econômicas, o tipo de 
interação entre familiares e 
amigos, as relações de 
competição e de solidariedade 
dos envolvidos, além de suas 
crenças e expectativas. (p.p. 
48-49).  

• Considerando a complexidade 
do tema (...) tem necessidade 
de apreciar e contemplar 
aspectos relacionados aos 
contextos (sócio-histórico-
cultural) aos quais, 
obrigatoriamente, ela está 
inserida. (p.49). 

• Percebemos que os 
professores fazem relação 
muito pertinentes ao que 
observam em sala de aula, ou 
seja, ponderam o possível 
reflexo de uma sociedade que 
“ensina” um certo 
individualismo como 
determinante do 
comportamento das pessoas. 
Assim, há um movimento de 
comparação que consideramos 
muito importante: a sala de 
aula e o mundo do lado de 
fora. (p.96). 

• Percebemos também um certo 
ceticismo quanto ao valor do 
tipo de conhecimento 
veiculado pela escola, pois, 
aparentemente, ele é visto 
como uma mercadoria que 
pode ser útil para o sucesso, 
mas ao mesmo tempo, 
descartável. Sob esse ponto de 
vista, podemos relacionar 
essas idéias com o padrão de 
nossa sociedade ocidental 
moderna, ou seja, busca-se o 
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retorno imediato dos 
investimentos, de qualquer 
natureza. (p.107). 

 

 
 
Sentimentos de 
professores (as) 
diante de alunos (as) 
adolescentes no 
Ensino 
Fundamental.  
 
(Chaves, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Não faz referência. 

 
• A ausência de um projeto 

pedagógico com ações a 
médio e longo prazos para o 
enfrentamento conjunto da 
indisciplina reforça o 
sentimento de mal-estar 
nomeado na entrevista, bem 
como fornece indícios para 
ressaltar o sentimento 
implícito de desânimo 
(p.132). 

• A falta de um clima 
institucional favorável que dê 
suporte à reflexão docente, 
viabilizando espaços de 
escuta, debates com diferentes 
interlocutores auxiliaria 
satisfazer partes das demandas 
afetivas, diluindo sentimentos 
negativos e favoreceria o par 
professor-aluno (a) e 
conseqüentemente o processo 
ensino-aprendizagem. (p.133).  

• A formação continuada 
poderia favorecer essa tríade 
(projeto político pedagógico, 
coordenação pedagogia e 
corpo docente) e possibilitaria 
espaço para discussão das 
situações de indisciplina com 
os quais os (as) professores 
(as) se deparam na sala de 
aula, possibilitando uma 
reflexão compartilhada e 
favorecendo ajustes entre as 
necessidades de discentes e 
docentes. (p.133).    

• A falta de um grupo de 
formação que dê sustentação e 
acolhida à prática pedagógica, 
contribuindo para a ampliação 
de repertório e resignificação 
das intervenções gera 
fragilidade e insatisfação dos 
entrevistados. (p.134).  

 
 
 
 
 

 
• ... as queixas docentes trazem 

em seu bojo expectativas 
quanto à relação professor (a)-
aluno (a). Essas expectativas 
são permeadas por um 
contexto político-social de um 
país como o nosso, marcado 
por contradições, 
desigualdades sociais, que está 
em processo de 
democratização, no qual as 
instituições em geral, a escola 
e os agentes educativos, em 
particular, estão 
“resignificando seus papéis, 
suas funções, suas práticas” 
(Aquino, 2003a: 377). Pude 
entender a indisciplina 
também como um termômetro 
que indica a necessidade de 
modificação da instituição 
escolar, que não se adequou às 
novas demandas dos sujeitos 
sociais que a ela tiveram 
acesso. (p.18).  
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A Indisciplina no 
Ensino 
Fundamental: uma 
análise dos registros 
de ocorrências 
disciplinares de 5ª e 
8ª séries.  
 
 
(Corrêa, 2005)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Não faz referência.  

 
• Não faz referência.  

 
• ...Precisamos analisar como 

essa sociedade, que prima 
pelos “ideais” do mercado e da 
competição e que torna cativa 
as fontes de prazer 
alimentando nos indivíduos o 
sonho e a fantasia de um 
consumismo desmedido, tem 
facilitado ou colaborado para 
desagregá-lo, tornando-o 
sujeito às vicissitudes de uma 
formação cada vez mais 
comprometida com os 
interesses e as determinações 
da “sociedade administrada”. 
Nessa sociedade, a idéia de 
individuação tende cada vez 
mais ao fracasso, assumindo 
em seu lugar o individualismo, 
uma pseudo-individualidade. 
(p.13). 

• ...Refletir a respeito dos 
mecanismos sociais, que 
atuam tanaticamente sobre a 
educação e a cultura, pode nos 
oferecer elementos para 
compreender a indisciplina 
escolar... (p.18). 

• O primeiro aspecto, que 
gostaríamos de destacar, tendo 
em vista a reflexão sobre a 
indisciplina escolar, à luz da 
Teoria Crítica, diz respeito à 
inversão de “valores” 
produzidos pelo mundo 
contemporâneo, cujos 
impactos na juventude não é 
uma questão menor. (p.19). 

• Podemos então, interpretar 
essa falta de amizade (presente 
no mundo de hoje), como um 
dos efeitos que a competição, 
inerente ao sistema 
econômico, produz na vida 
social, manifestando-se, 
inclusive na escola, por meio 
de uma convivência, que 
fomenta a rivalidade, a 
agressividade e o 
individualismo. (p.19). 

• Esse mundo é pouco propício 
à amizade (...) permitindo o 
desenvolvimento cada vez 
melhor das mercadorias, 
transformando tudo em objeto 
de compra e venda e, 
conseqüentemente, abolindo 
os espaços da gratuidade, da 
solidariedade, que permitiram 
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a boa convivência entre as 
pessoas. Assim, impossibilita 
aos indivíduos empenharem-se 
na busca de motivações para 
viverem juntos. (p.20). 

• Por mais que se tente 
compreender determinados 
atos de indisciplina ou mesmo 
de violência presentes nas 
escolas, sob um ponto de vista 
pedagógico e/ou psicológico, 
descurá-los completamente da 
formação social dominante é 
prestar um serviço para que tal 
sistema se perpetue e 
desenvolva novos mecanismos 
que os alimente. (p.20). 

• Se, de fato, a formação que 
essa sociedade oferece aos 
indivíduos tende a responder 
cada vez menos por uma idéia 
de disciplina, entendida como 
meio para aquisição do saber 
e, portanto, para o 
aperfeiçoamento da própria 
formação, colocar em questão 
os aspectos contraditórios 
dessa formação é um dos 
meios possíveis para que se 
compreenda a indisciplina 
hoje (...). Uma formação 
inadequada ou insuficiente 
para compreender as noções 
de homem e de humanidade e 
totalmente sujeito aos apelos 
da mercadoria. Uma formação 
inscrita numa temporalidade 
vazia, transformando tudo em 
negócio... (p.21). 

• No caso específico da 
juventude, inclusive de 
adolescentes, percebe-se que a 
perda progressiva de valores é 
uma das conseqüências 
produzidas pela atual 
sociedade de consumo, para 
que se concretizasse uma 
integração geral da sociedade, 
especificamente dos jovens, 
atendendo aos interesses do 
comércio e, portanto, da 
mercantilização das nossas 
vidas. (p.21). 

• O significado da indisciplina 
escolar pode ser interpretado 
também como uma das 
expressões desse 
comportamento mutante, 
manifestado por jovens e 
adolescentes expostos a uma 
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formação social, que concorre 
para os descaminhos da 
aprendizagem, para a 
tendência à adesão aos 
modelos expostos pela mídia. 
(p.22). 

• Nessa perspectiva podemos 
pensar na grande influência, 
que a chamada “indústria do 
corpo” produz na consciência 
dos indivíduos, inclusive dos 
adolescentes e jovens. 
Influência que, uma vez 
cristalizada, tende a torná-los 
cada vez mais incapazes de 
aceitar o diferente. (p.22). 

• Mais uma vez a idéia de 
liberdade é condicionada aos 
imperativos da reprodução 
social. (p.23). 

• ...Um dos aspectos que 
ganham centralidade é 
justamente o problema da 
formação humana, cuja 
principal característica em 
nossa sociedade, identifica-se 
por uma progressiva 
dessensibilização dos 
indivíduos decorrente das 
transformações pelas quais a 
sociedade passa. (p.24). 

• Quando pensamos na crise de 
valores como um dos 
possíveis fatores que podem 
estar na base dos 
comportamentos de 
indisciplina, ou até mesmo de 
violência presentes na 
sociedade e na escola, estamos 
justamente pondo em questão 
a sociedade e suas 
contradições, e interrogando 
sobre a formação que essa 
sociedade permite aos 
indivíduos. (p.24). 

• Se fora da escola os indivíduos 
são permanentemente 
expostos a todos os tipos de 
agressividade, como esperar 
que nela seus comportamentos 
sejam diferentes? (p.24). 

• Como esperar senso de 
responsabilidade dos 
indivíduos, numa sociedade, 
cujo Estado se 
desresponsabiliza por todos? 
Como acreditar numa 
convivência orientada por um 
espírito de apaziguamento 
entre as pessoas numa 
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sociedade que produz e 
divulga o grotesco? (p.24). 

• Como esperar urbanidade, 
solidariedade, hospitalidade e 
afabilidade entre os indivíduos 
numa sociedade, cujos 
mecanismos de socialização 
inibem o contato entre as 
pessoas, e cujas imagens 
permanentemente 
inflacionadas embrutecem o 
próprio olhar e agridem a 
sensibilidade? (p.25). 

• O ato de olhar, a capacidade 
de ouvir, a “faculdade de 
julgar”, a disponibilidade do 
encontro com o outro, a 
convivência mediada pelo 
espírito de apaziguamento, os 
ideais da receptividade, o 
apreço pelo conhecimento e a 
possibilidade para entreter-se 
consigo mesmo e com os 
outros são valores ou ideais 
que se encontram cada vez 
mais empobrecidos ou 
contaminados pelos interesses 
da sociedade administrada, da 
sociedade de massa, do 
consumo ou, para usarmos a 
feliz expressão cunhada por 
Marcuse (1969), da 
“Sociedade Unidimensional”. 
(p.27). 

• A dificuldade, apresentada 
pelos adolescentes e jovens, 
em aceitar a palavra do adulto 
corresponde, em boa medida, 
à incapacidade que os próprios 
adultos manifestam em se 
fazerem ouvir, seja a família 
por meio de conselhos e da 
palavra paterna (ou materna), 
seja, o professor por meio de 
sua autoridade e o papel que a 
sociedade lhe confere. (p.41). 

• Se a sociedade tende a 
oferecer, cada vez menos, 
condições propícias para que o 
indivíduo desenvolva 
“experiências formativas”, 
esperar que a escola o faça 
com suas próprias forças, 
independentemente das 
condições reais de existência, 
pode constituir-se num 
otimismo desmedido que 
merece ser revisto. Nesse 
sentido, a compreensão da 
indisciplina escolar, em sua 
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complexidade, obriga-nos a 
colocar em questão a 
sociedade e suas 
contradições... (p.71).  

• Reconhecer nos problemas 
sociais, econômicos e 
políticos, tais como a 
concentração de renda, que é 
forjada por uma crescente 
acumulação de dividendos 
sem propiciar igual 
distribuição dos mesmos, pode 
ser apontado como um dos 
problemas que de alguma 
forma concorrem para impedir 
ou dificultar a concretização, 
por parte da escola, de um 
projeto verdadeiramente 
emancipatório. (p.71). 

• O processo atroz de 
desigualdades sociais unido à 
rejeição ao diferente, à 
violência, ao ódio, ao 
preconceito, intensificado pela 
crise de valores, expressa de 
modo visível a maneira como 
tais valores são deformados 
pela “Indústria Cultural”, todo 
esse conjunto tem contribuído 
para o “empobrecimento 
espiritual dos indivíduos”, 
refletindo-se na escola e, 
conseqüentemente, agravando 
seus problemas, 
particularmente o da 
indisciplina. (p.71). 

• Podemos pensar que a 
indisciplina, da maneira como 
se manifesta na escola hoje, 
pode ser explicada a partir de 
mecanismos sociais, que, 
embora não estejam 
diretamente vinculados à 
escola, podem nela se 
apresentar. A compreensão 
desses mecanismos obriga-nos 
a refletir sobre a sociedade na 
qual vivemos na tentativa de 
decifrar, entre outros aspectos, 
a questão da formação humana 
e da qualidade de convivência 
entre os indivíduos, propiciada 
por essa sociedade. (p.81). 

• Os comportamentos de 
indisciplina podem, conforme 
já salientamos, também ser 
compreendidos como o reflexo 
de uma formação humana 
cada vez mais deteriorada ou 
deformada por uma 
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progressiva onda de ataques, 
que encontra sua origem na 
própria formação social 
dominante. (p.82). 

• Com relação ao desapreço, 
que determinados 
comportamentos de 
indisciplina manifestam em 
relação ao saber, põe 
novamente em questão os 
aspectos da formação humana 
vigente em nossa sociedade. 
(p.86). 

• Na nossa compreensão, a 
indisciplina apresenta em sua 
complexidade, características 
que extrapolam a própria 
escola podendo ser 
perfeitamente compreendida à 
luz da sociedade, 
particularmente nos 
mecanismos de dominação 
social que trazem para os 
indivíduos a perda da 
experiência, o individualismo, 
a dominação da consciência, a 
crise da autoridade, a 
impossibilidade dos mesmos 
valerem-se do próprio 
pensamento, o 
embrutecimento da 
sensibilidade e a dificuldade 
crescente, para uma 
convivência feliz e em paz; 
enfim, mecanismos que 
concorrem para desorientar 
adolescentes e jovens 
tornando-os vítimas de um 
sistema que os marginaliza 
dificultando a realização plena 
do ser humano. (p.89). 

• Embora privilegiamos, nesta 
pesquisa, os aspectos de cunho 
social, tendo como referência 
ou argumentos da Teoria 
Crítica da Sociedade, não 
ignoramos a importância que 
as ações locais exercem no 
sentido de construir um clima 
escolar agradável e de paz. 
(p.101). 
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• A crítica social não significa 
um meio para despontecializar 
ou reduzir a ação dos 
educadores ao imobilismo, ao 
contrário, essa crítica deve 
constituir-se como mais uma 
aliada dos profissionais de 
ensino, no sentido da reflexão 
e da auto-reflexão na 
compreensão dos problemas 
escolares, particularmente o da 
indisciplina. (p.101). 

• Abstrair a sociedade do 
conjunto de idéias que buscam 
a compreensão da indisciplina 
escolar, ignorando sua parcela 
fundamental de 
responsabilidade sobre o que 
se passa no interior da escola, 
nos impede de compreender 
outros mecanismos que 
operam nesta sociedade, e que, 
por sua vez, se refletem na 
escola, sendo a indisciplina, 
ou mesmo a violência, um 
desses reflexos. (p.102). 

• Refletir sobre a indisciplina 
escolar no contexto das 
práticas sociais vigentes na 
sociedade contemporânea, 
coloca-nos como problema o 
“empobrecimento espiritual” 
da juventude, fomentado pelo 
declínio dos valores, do 
enfraquecimento dos laços de 
família e pela crise da 
autoridade. (p.102). 

• Numa sociedade, como a 
nossa, que tende a apresentar-
se de modo 100% violenta (...) 
resta-nos apostar e investir na 
idéia e na capacidade de 
resistência que os indivíduos e 
a escola devem assumir no 
sentido de desbarbarização. 
(p.129). 

 
 

 
 
A indisciplina – Do 
Silêncio à Palavra: o 
esfacelamento do 
discurso docente? 
 
 
(Lopes, 2006) 
 
 
 

 
• Não faz referencia.   

 
• (...) um pacote para toda a 

rede: ignorando a 
singularidade de cada 
professor. Como ser autor 
diante dessa situação? Não 
residiria aí a resistência 
docente? Por que os 
professores precisam de 
educação continuada? A 
qualificação não poderia ser 
descontinua, persistente e, 

 
• A escola do passado, no 

imaginário, era lugar de 
silêncio. O aluno não tinha 
direito à fala, a não ser quando 
autorizada pelo mestre. Na 
escola do presente o aluno 
parece extrapolar o poder da 
fala, despejando sobre a 
professora palavrões: não 
representaria isso a inversão 
no presente do esfacelamento 
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quem sabe, assim não seria 
mais eficaz? (p.93). 

da autoridade do mestre, 
construindo uma nova cena, a 
cena da palavra agressiva? 
(p.79). 

• A crítica permeia, procurando 
desconstruir o tradicionalismo 
presente na prática escolar, 
vista como caduca, inoperante, 
arcaica. Desejo de uma escola 
serva das novas tecnologias e 
da sociedade globalizada do 
conhecimento. (p.87). 

• Antes da década de 80, um 
diploma universitário ou 
técnico garantia uma vaga no 
mercado de trabalho. A 
democratização do ensino e a 
crise do emprego mudaram 
esse status. Mas o novo 
paradigma da economia 
globalizada, de maneira 
perversa, solicita, cada vez 
mais, mão-de-obra 
especializada: estudar não 
garante um emprego, mas a 
falta de estudo dificulta a 
possibilidade no mercado de 
trabalho: é o paradoxo da 
globalização. (p.115). 

• Diante dessa situação 
complexa (paradoxo da 
globalização), a escola e os 
professores não sabem como 
lidar com o desinteresse 
crescente dos alunos pelo 
estudo e com os problemas 
disciplinares. (p.115). 

• Vive-se o inferno da falta de 
perspectivas: existem baixas 
expectativas de uma 
recompensa extra-escolar. A 
bem-aventurança de um status 
social digno depois da 
escolarização parece quase 
inexistente. (p.115). 

• Parece-me que a sociedade 
retirou as redes imaginárias e 
simbólicas que ancoravam a 
autoridade docente – 
autoridade travestida de 
autoritarismo. Uma das causas 
parece-me, devido à grade de 
tortura a que alunos eram 
submetidos no passado. Sem 
essa rede de proteção, os 
professores sentiram-se 
perdidos: a autoridade docente 
esfacelou-se. (p.127). 
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• Penso que a sala de aula 
reflete a forma de agir da 
sociedade. (p.134). 

• Inexistem as qualidades de 
escuta e cortesia no mundo de 
hoje. (p.134). 

• O discurso capitalista, como 
será visto, é o discurso do 
OUTRO, conforme ensina 
Lacan, o outro não existe. Se 
não há o outro, não há lei, não 
há laços sociais, Os laços 
sociais são desfeitos. A falta 
de cortesia ou incivilidade não 
demonstraria essa ruptura? 
(p.137). 

• ...A psicanálise denomina de 
Discurso Capitalista (aquele) 
incapaz de produzir vínculo ou 
liame social numa sociedade 
que não mais reconhece o 
discurso do mestre antigo. 
(p.152). 

• O discurso capitalista, 
esquizofrênico, por um lado, 
exclui a maioria e, por outro, 
exige que se eduque, pois sem 
educação não há como formar 
trabalhadores aptos para o 
mercado. (p.154). 

• Vivem-se os problemas da 
globalização. Há o consumo 
extremado, a multiplicação de 
objetos: os homens da 
opulência não se cercam mais 
de outros homens e sim de 
objetos (TVs, carros, 
computadores, fax, telefones), 
desfazem-se os laços entre os 
seres humanos. O que conta é 
o consumo. O discurso 
capitalista efetivamente não 
promove o laço social entre os 
seres humanos. (p.p. 194-195). 

• O discurso capitalista, 
dominante, sobrepõe o 
mercado à sociedade. Não 
existe para ele propriamente 
sociedade, apenas mercado. A 
mão invisível do mercado 
regula tudo e todos, na 
realidade um discurso sem lei. 
(p.195). 
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Comportamentos de 
indisciplina: um 
estudo da 4ª série do 
Ensino 
Fundamental. 
 
(Yasumaru, 2006) 
 
 

 
• Descreve o bairro onde está 

localizada a escola. 

 
• Não faz referência.  

 
• O mundo em que vivemos é 

coercitivo; é comum a 
sociedade utilizar-se de 
métodos coercitivos, tanto 
para nos ensinar a agir de 
forma adequada quanto para 
que deixemos de agir de forma 
inadequada. Comportamo-nos 
sobre coerção para justamente 
evitarmos os castigos; 
vivemos cercados de ameaças 
e de alertas de perigo que 
podem nos afetar se não 
obedecermos às regras. 
(p.p.16-17) 

 

 

 


