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RESUMO 
 
Este artigo baseia-se na valorização da capacidade e na importância das questões 
relacionadas a indisciplina desde a Educação Infantil, partindo do princípio da 
exploração do imaginário como um elemento lúdico e o desenvolvimento da criança.  
O professor deve olhar para as questões referentes à descoberta do mundo através 
do comportamento, baseando-se em promover um ambiente seguro, aconchegante, 
contribuindo para o desenvolvimento da personalidade ou condutas afetivas e 
cognitivas. O trabalho baseia-se em um estudo bibliográfico sobre a temática da 
indisciplina, alçando suporte teórico metodológico, objetivando colaborar para que os 
educadores tenham uma proposta de ação pautada nos valores éticos, morais, 
afetivos através do cuidar e educar. A metodologia baseia-se em pesquisas de artigos 
com foco nos descritores da indisciplina na escola, bem como sua contribuição para 
o desenvolvimento do educando. Com esse estudo pretende-se sensibilizar os 
educadores e, assim, encontrar subsídios que colabore para a formação dos alunos 
através do olhar para as questões de indicisplina. Pretende-se elencar uma proposta 
pedagógica, direcionada as questões educacionais para melhorar a qualidade das 
aulas ministradas desde os anos iniciais. 
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ABSTRACT 
 
This article is based on the appreciation of capacity and the importance of issues 
related to indiscipline since Early Childhood Education, based on the principle of 
exploring the imaginary as a playful element and the child's development. The teacher 
should look at issues related to discovering the world through behavior, based on 
promoting a safe, cozy environment, contributing to the development of personality or 
affective and cognitive behaviors. The work is based on a bibliographic study on the 
subject of indiscipline, raising theoretical and methodological support, aiming to 
collaborate so that educators have a proposal for action based on ethical, moral, 
affective values through caring and educating. The methodology is based on research 
articles focusing on the descriptors of indiscipline at school, as well as its contribution 
to the development of the student. With this study we intend to sensitize educators 
and, thus, find subsidies that collaborate for the formation of students by looking at 
indiscipline issues. It is intended to list a pedagogical proposal, directed to educational 
issues to improve the quality of classes taught since the early years. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema escolhido trata de um assunto discutido, já se tornou objeto de estudo 

de vários pesquisadores, seja direcionado a área de educação, bem como relacionado 

à aprendizagem, que deve ser alicerçada nos objetivos e estratégias estabelecidos. 

Neste artigo buscou-se teores acerca da indisciplina escolar, de acordo com 

Holanda (1985), a indisciplina é um procedimento, ato ou dito contrário à disciplina; 

desobediência; desordem; rebelião.  

A escola deve se articular com a comunidade, como sendo o espaço social 

de trocas coletivas, onde todos aprendem, é o educador quem está mais próximo dos 

alunos, também se responsabiliza por manter a motivação e interação entre eles. 

Durante a fundamentação teórica deste trabalho, os dados foram coletados em livros, 

artigos impressos, artigos da web, de acordo com Souza, Filho & Otani (2007), nestas 

pesquisas há um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade, não 

pode ser traduzido em números; para a análise dos dados coletados não é aplicável 

o instrumental. Os professores devem respeitar as “bagagens” que os alunos 

carregam, aumentando a possibilidade de transformação para uma sociedade mais 

crítica e democrática.  

Como objetivo geral, analisa-se a relação de credibilidade entre os 

participantes do processo ensino aprendizagem, é preciso manter um clima de 

tranquilidade e confiança, por parte dos envolvidos unindo as forças buscando o bem 

comum, em especial a questão ensino aprendizagem, como contribuir para evitar a 

indisciplina.  

Indicando como objetivos específicos quais as ferramentas necessárias ao 

educador para promover a interação, a escola e a equipe educacional não podem ser 

omissas, precisam trabalhar com os alunos que não respeitam as regras de 

convivência e compromete o trabalho coletivo.  

De acordo com Russo (2012), o educador não pode inibir a criatividade do 

aluno, e sim ensiná-lo a aprender, a criança será capaz de elaborar suas hipóteses e 

estabelecer relações, a partir de interações adequadas, de construir o próprio 

pensamento. 

O dia a dia em sala de aula deve ser encarado como um local de aprendizado 

pautado no diálogo, nas interações, na troca de ideias, no trabalho de mediação do 



 

  

professor e, principalmente, na intencionalidade pedagógica para ensinar de forma a 

ampliar as possibilidades de aprender, principalmente quando se refere a questões 

relacionadas a indisciplina. 

  Outro fator de suma importância é a relação entre escola e comunidade, nem 

sempre fácil, existem barreiras de comunicação entre as partes envolvidas nessa 

relação. 

O art. 227 da Constituição Federal determina que: “é dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. (BRASIL, 1988) 

 

  O papel do educador é trabalhar e preparar esses alunos no seu 

desenvolvimento, percebe-se a indisciplina desde o ensino infantil, gera dificuldades 

no contexto escolar, tanto para a saúde dos docentes quanto para o aprendizado dos 

discentes. Em alguns casos, nem a escola nem a família conseguem solucionar o 

problema, portanto é necessário apoio de uma equipe técnica especializada, formada 

por psicólogos, assistentes sociais que também contribuam para o processo 

educacional.  

  É difícil pensar em indisciplina sem uma causa, a questão precisa ser encarada 

como nova metodologia de ensino, para a sociedade de hoje, não é mais possível 

deixar de refletir sobre a importância de se saber os motivos, o que certamente influem 

na capacidade de compreender as trocas oriundas das inter-relações.  

   Na educação todas as partes envolvidas devem unir às forças buscando o bem 

comum, em especial a questão ensino aprendizagem, mesmo que no caso específico 

um "simples" olhar ao redor.   

          

A função da escola era desvinculada dos problemas sociais, cotidianos e 
atuais. Visava preparar os alunos para exercerem seu papel na sociedade, 
enfatizando o preparo moral, dessa forma, os conteúdos refletem valores, 
tradições e a cultura acumulada de geração em geração, transmitidos aos 
alunos como verdades absolutas. Cabe aos alunos em uma atitude passiva, 
assimilar os conteúdos trabalhados, para reproduzi-los em uma situação de 
prova. Aranha (1996, apud VAGULA, RAMPAZZO e STEINLE, 2009, p.15) 

                            

 

Na verdade, o que deve existir é uma relação de confiança entre os 



 

  

participantes do processo, é preciso manter um clima de tranquilidade e confiança, 

por parte dos envolvidos. É imprescindível desenvolver uma boa interação com o 

grupo escolar, para que eles tomem conhecimento dos objetivos e se comprometam 

com o objetivo que é interpretar o universo exposto no papel. 

Baseando-se em Buoro (2003), além do desenvolvimento da imaginação 

criadora e da percepção, destaca-se como questão de importante reflexão a 

possibilidade do educador contribuir para o desenvolvimento da criança. 

Ainda, segundo Buoro (2003), a escola e a equipe gestora não podem ser 

omissa e precisam trabalhar com os alunos que não respeitam as regras de 

convivência e compromete o trabalho coletivo. Vai além, quando diz que a relação 

com as famílias e a comunidade deve ser alicerçada por meio de reflexões e ações 

éticas. Para que os pais acreditem que as atitudes de educadores são as mais 

adequadas, é preciso fazer com que eles conheçam os valores nos quais se baseiam 

as decisões e atitudes tomadas dentro da Unidade Escolar.   

A participação da família e fundamental, algumas vezes, a desconfiança é 

gerada pela própria falta de informação, são necessário reuniões pedagógicas, 

eventos, murais, site, blog, não dá mais para deixar a tecnologia da internet, por 

exemplo, de fora, ela faz parte do cotidiano dos alunos.  É necessário apreentar aos 

pais sempre que solicitado à realidade da escola, exponha os problemas quando eles 

surgirem, não se omita, nem fique no anonimato. 

 No que se refere à educação da criança pequena, práticas educativas e 

conceitos básicos foram sendo construídos com base em situações sociais concretas 

que, por sua vez, se transformou em um direito da criança. 

 

COMO DEVE SER TRABALHAO A INDISCIPLINA   

A escola não deve abrir mão de sua tarefa educativa quando se refere à 

disciplina, são necessárias posturas corretas para que os alunos aprendam, é 

necessário que o professor dê condições para que os alunos conheçam, construam e 

interiorizem valores e desenvolvam mecanismos de controle que regulem sua 

conduta.  

O educador deve adequar suas exigências às possibilidades e necessidades 

dos alunos, buscando uma coerência entre a conduta do professor e a que se espera 

dos alunos.  



 

  

Baseando-se em Oliveira (2008), compreende-se que a ação pedagógica mais 

adequada e produtiva é aquela que contempla de maneira articulada e simultânea o 

processo de aprendizagem. 

Segundo Oliveira (2008), para ter êxito o professor precisa elaborar suas aulas 

definindo os objetivos que pretende alcançar com estudo dirigido, selecionar as 

atividades que pretende usar naquele dia, os objetivos do estudo e oferecer outras 

fontes de informações para despertar o interesse das crianças.  

Baseando-se em Oliveira (2010), deve-se respeitar as interações sociais com 

seus pares, o que possibilita que as crianças controlem seus impulsos ao participarem 

dos grupos, é necessário internalizar regras, adaptando seu comportamento e um 

sistema de controle e sansões. 

Gonzales (2005) vai além, destaca que o educador deve ser uma ponte para 

que o aluno construa o conhecimento, e o compara ao pai sempre pronto a ouvir, 

apoiar e orientar o filho: o professor, tal qual um pai, deve dentro das suas limitações 

temporais, estar pronto para ouvir, apoiar e orientar o aluno quando este solicitar. 

Sem essa disponibilidade, o fio se rompe, tornando-se difícil a retomada da relação 

pedagógica em níveis satisfatórios.   

As instruções em relação à conduta em sala de aula deve ser baseada em 

atenção e bom senso, dependendo da dificuldade da atividade proposta, as 

adaptações devem ser diferentes e adequar para cada realidade, sendo assim o 

professor deve sempre estar no controle de qualquer situação e assumir a 

responsabilidade dos sujeitos, é preciso ficar o tempo todo ao lado dos alunos até que 

estes estejam totalmente independentes e com total segurança para desenvolver 

qualquer atividade em sala de aula, alguns necessitam de um tempo maior para criar 

“independência”, o que gera em algumas situações indisciplina.  

Baseando-se em Rios (2010), aponta-se a articulação entre a indisciplina na 

educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, por isso, a abordagem 

aqui proposta vislumbra o entendimento com uma perspectiva de continuidade, 

procurando evidenciar a possível causa da indisciplina, como saberes que contribuem 

para a construção dos seres humanos no mundo.  

De acordo com as ideias de Vygotsky, orienta-se que, em casos de indisciplina 

busquem as possíveis causas e soluções para esse acontecimento, também nos 

fatores relacionados fora da escola, os educadores devem atentar-se aos 

antecedentes e analisar os fatores responsáveis pela ocorrência da indisciplina. 



 

  

Em pratica sala de aula, deveria reinar o silêncio absoluto e os movimentos 

corporais tinham que ser contidos ao máximo, ou seja, os alunos teriam que andar 

sem arrastar os pés, nem balançar os braços.  

A disciplina era imposta à base de castigos ou de ameaças. Fazia-se presente 

o medo, a repressão, a subserviência (Aquino, 2000). A relações entre professores e 

alunos eram estabelecidas em termos de obediência e subordinação.  

Era tarefa do professor não só deter o respeito alheio, mas também punir os 

“desvios”, era atribuição “modelar moralmente os alunos, além de assegurar a 

observância dos preceitos legais mais amplos, aos quais os deveres escolares 

estavam atrelados” (Aquino, 2000, p. 86). 

Segundo Aquino (2000), acredita-se que uma geração se formou partindo da 

crescente democratização política do país e, em tese, com a desmilitarização das 

relações sociais. O que se percebe hoje nas escolas é um outro perfil, um novo aluno, 

que sofre as consequências de um modelo pedagógico que prioriza a imagem de um 

aluno submisso e temeroso. Tanto professor quanto aluno tinham papéis definidos: o 

primeiro era considerado um “general de papel”, o segundo era tido como um 

“soldadinho de chumbo. ” Aquino questiona: “É isso que devemos saudar? ”  

Como significado, Aquino (2000) diz que a indisciplina pode estar sinalizando 

o impacto do ingresso de um novo sujeito histórico, com outros valores, hábitos e 

demandas numa estrutura anacrônica e imatura para absorvê-lo plenamente. 

 
Nesse sentido, a indisciplina escolar estaria indicando, que se trata 

de uma recusa desse novo sujeito histórico a práticas fortemente arraigadas 
no ideário escolar, assim como uma tentativa de apropriação da escola de 
outra maneira, mais aberta, mais fluida, mais democrática. Trata-se do clamor 
de um novo tipo de relação civil, confrontativa na maioria das vezes, pedindo 
passagem a qualquer custo. Nesse sentido, a indisciplina estaria indicando 
também uma necessidade legítima de transformações no interior das 
relações escolares e, em particular, na relação professor-aluno (AQUINO, 
200, p. 88) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este trabalho buscou-se iniciar uma reflexão sobre a importância do 

universo da aprendizagem relacionado à indisciplina, bem como os alunos vão 

construindo sua visão de mundo. Com o estudo concluiu-se que a escola é um espaço 

de verdadeira reflexão e devemos estar atento a todas as ações que a criança 

desenvolve na escola.  

A fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento deste trabalho 

proveniente da literatura especializada, durante sua elaboração, analisou-se na 

prática conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso.  

Contudo, não é demais reafirmar que o principal responsável pela interação 

continua sendo o ser humano, que ela depende das pessoas envolvidas no processo; 

o educador é o contato mais próximo da criança. 



 

  

Para o exercício da função sente-se a necessidade de que atualização é uma 

invariável, já que as possibilidades tecnológicas no campo educacional sofrem 

constantes mudanças, assim sendo modo, acredita-se e espera-se que muito ainda 

possa ser acrescentado. 

Vale ressaltar que cada criança tem seu ritmo e os adultos devem proporcionar 

que ela brinque livremente, sem intervenção direta, explorando diversos materiais, 

suportes e situações. O professor deve oferecer aos pequenos, contato com 

diferentes tipos de ambientes promotores de aprendizagem e desenvolvimento, assim 

elas poderão moldar suas idéias e construir novos conhecimentos. 

Portanto, olhar para a indisciplina sobre as consequências das práticas 

desenvolvidas pela criança, e que para este espaço se tornar produtivo, deve ser 

preparado para escrever a história de sua vida, todas as alternativas envolvendo fases 

são corretas, pois uma complementa a outra e sempre há algo a melhorar, às vezes 

com pequenos gestos mudamos as expectativas das partes, devemos ter propostas 

simples e viáveis. 

Esses pontos certamente contribuem para que o desenvolvimento infantil se 

faça em direções mais críticas, afetuosas, lúdicas, colaborativas, solidárias. 

Sem dúvida, existem pessoas com um talento nato para educação, mas sabe-

se também que é uma profissão com grandes dificuldades e desafios, e que alguns 

profissionais dão vida aos conceitos trabalhados ao longo da vida profissional.  

Então aprender a interpretar uma “birra” é uma quebra de paradigmas, a 

semente inicial foi plantada, agora é necessário regá-la com zelo, dedicação, visando 

à obtenção de um pomar com muitos frutos no futuro. 

  Precisa-se praticar a pedagogia da confiança, da interação social de forma a 

deixar claro que a arte referencia para o interminável processo de aperfeiçoamento 

pessoal e coletivo. 

  Assim, cabe ao educador fomentar a interdependência entre seus educandos 

por meio de situações compartilhadas, por meio de atividades que envolvam o 

respeito com o outro, que valorizem o brincar, que promovam a apreciação de uns 

com os outros, a cumplicidade, de forma que os benefícios sejam distribuídos para 

todos. 

  Ao professor cabe pensar nestas atividades como um caminho que contribui 

para o alcance do ensino e aprendizagem, os perfis são distintos e complementares; 

os fins são de responsabilidade do professor, e os meios, representados pelas 



 

  

técnicas de sala de aula. Incumbi-se o educador de mostrar o caminho que a criança 

irá percorrer, inclusive sobre a felicidade que irão encontrar em cada etapa, repletas 

de desafios e experiências, saltos evolutivos. 

  Percebe-se então que o professor, evolvido em seus papéis, deve entender 

com clareza em qual papel deve investir-se, em face da decisão a ser tomada, 

entendendo que os limites existem, mas todas as barreiras podem ser quebradas 

quando existe amor pelo que se faz, não existe educação sem o comprometimento e 

dedicação do educador. 

A escola, com a sua estrutura e dinâmica específicas, fins e objetivos 

determinados, deve favorecer experiências positivas de aprendizagem, atentando-se 

aos alunos indisciplinados. É a instituição que por mais longo tempo manterá contato 

sistematizado com indivíduos em desenvolvimento, daí a sua responsabilidade em 

favorecer o processo da evolução através da ação integrativa de todos os aspectos 

do viver, com a finalidade de assegurar a consistência e o equilíbrio pessoais como 

resultantes de novas experiências e descoberta de novas capacitadas.  

A sala de aula é um espaço onde as atividades devem promover o 

desenvolvimento da criança, porém não precisamos forçar esse aprendizado, este 

pode ser introduzido de maneira prazerosa, proporcionando alegria e a vontade de 

aprender, Sabe-se, enquanto educadores objetiva-se formar cidadãos criativos e 

cientes de seus papéis na sociedade, buscando sempre o avanço nas questões 

ensino/aprendizagem, é necessário estar sempre buscando novas estratégias como 

componente para melhorar qualidade dos métodos de ensino. 

O professor deve oferece uma diversidade de materiais, dando-lhes suporte e 

auxiliando para vencer os desafios que favorecem o crescimento e conquistem novos 

conhecimentos. 

Parafraseando Guimarães Rosa “mestre é aquele que de repente aprende”, ou 

melhor, é ter consciência de reavaliar suas práticas profissionais, não ter modelos 

prontos. 

O educador deve planejar atividades diversificadas, disponibilizando espaços e 

materiais necessários, sugerindo possibilidades de expressão, de brincadeiras, de 

exploração e conhecimentos, é necessário propor interações positivas e 

enriquecedoras. 
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