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RESUMO 
 

 
Em virtude dos muitos casos relatados de indisciplina nas escolas nos últimos anos, este estudo 
propõe-se a fazer uma análise do processo histórico da educação e a sua relação com este entrave. Para 
tanto o objetivo geral deste trabalho é analisar como a indisciplina foi vista ao longo da história e de 
que maneira a metodologia e as práticas pedagógicas do professor podem contribuir com este 
fenômeno e como ela afeta o trabalho docente. O olhar desta pesquisa, também versa em saber qual a 
metodologia utilizada pelo professor em suas aulas e se estas contribuem para a culminância deste 
fenômeno, questão abordada no trabalho de campo. A compreensão da adolescência, fase de mudanças 
físicas e psicológicas, auxilia na tomada de decisões dos professores e a transmissão dos saberes, o 
conhecimento referente ao que consta nos documentos oficiais, seus direitos e deveres, apresenta-se 
em um tópico específico. Procurou-se por meio de pesquisas científicas na área da Educação, cujo 
enfoque é a Indisciplina no espaço escolar, possíveis respostas para este entrave. Esta pesquisa se 
caracterizou por ser qualitativa e quantitativa, com utilização de dois instrumentos metodológicos, 
sendo eles a análise documental, com levantamento de informações do Projeto Político Pedagógico 
(PPP) e do Regimento, e a aplicação de um questionário para professores que lecionam no 9º ano de 
uma escola pública da cidade de Apucarana, público alvo da pesquisa.  Nosso estudo buscou 
compreender se a metodologia do docente interfere no comportamento indisciplinado do educando. 
Concluímos, com base nos dados coletados e analisados, que de fato, por diversas vezes, o professor 
não está preparado para lidar com situações de indisciplina, como as conversas, a falta de interesse, 
entre outros, contribuindo frequentemente para que ocorram atos indisciplinados.  
 
Palavras chave: Adolescência. Indisciplina. Práticas pedagógicas. História. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OLIVEIRA, Fernanda Kelen. A historical approach of indiscipline in school space: an 
analysis from pedagogical practices. 94 Course Work (monograph) Pedagogy Graduation. 
Faculdade de Apucarana – FAP. Apucarana – PR. 2018. 
 

ABSTRACT 
 

Due to the many reported cases of indiscipline in schools in recent years, this study proposes to 
analyze the historical process of education and its relation to this obstacle. Therefore, the general 
objective of this work is to analyze how the indiscipline was seen throughout history and how the 
methodology and pedagogical practices of the teacher can contribute to this phenomenon and how it 
affects the teaching work. The aim of this research is also to know the methodology used by the 
teacher in his classes and if these contribute to the culmination of this phenomenon, an issue addressed 
in the field work. The understanding of adolescence, a phase of physical and psychological changes, 
assists in the decision-making of teachers and the transmission of knowledge, knowledge regarding 
what is stated in the official documents, their rights and duties, is presented in a specific topic. It was 
sought through scientific research in the area of Education, whose focus is the indiscipline in the 
school space, possible answers to this obstacle. This research was characterized by being qualitative 
and quantitative, with the use of two methodological instruments, being the documentary analysis, 
with information collection of the Political Pedagogical Project (PPP) and the Rules of Procedure, and 
the application of a questionnaire for teachers who teach in the 9th year of a public school in the city 
of Apucarana, the target audience of the research. Our study sought to understand if the teacher's 
methodology interferes with the student's unruly behavior. Based on the data collected and analyzed, 
we conclude that in fact, on several occasions, the teacher is not prepared to deal with situations of 
indiscipline, such as conversations, lack of interest, among others, often contributing to unruly acts. 
  
 
Keywords: Adolescence. Indiscipline. Pedagogical practices. Story. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Há décadas o problema da indisciplina vem tomando novas e preocupantes 

proporções, desta maneira, tornou-se necessário tecer reflexões sobre a indisciplina escolar. O 

foco deste trabalho consiste em compreender esse fenômeno a partir de uma análise pontual 

sobre o tema. Nesse sentido, convenientemente buscamos utilizar uma definição da mesma. 

Assim, “o termo indisciplina quase sempre é empregado para designar todo e qualquer 

comportamento que seja contrário às regras, às normas e às leis estabelecidas por uma 

organização” (SILVA, 2004, p.21).  

De acordo com a autora Boarini (2013) as trocas de letras, dificuldades e problemas 

na aprendizagem e na leitura, já não são as principais queixas dos professores, mais sim a 

indisciplina. 

No entanto, no cotidiano do ambiente escolar observamos que alguns professores 

confundem indisciplina com incivilidade. De fato, o aluno indisciplinado como aponta Lima 

(2014) “é aquele que não consegue prestar atenção na aula, usa palavras e atos para interferir, 

seus movimentos e sons levam a distração e causam até irritação no/a professor/a”. Já a 

incivilidade, “é o espaço onde a educação ainda não se efetivou no aprendiz, o que não é 

propriamente um ato de indisciplina, mas o efeito da ignorância do sujeito que ainda não 

aprendeu boas maneiras e bons modos de convivência” (LIMA, 2014, p.38). 

Para Lima (2014) a violência é a utilização da força com o intuito de dominar um 

indivíduo contra sua vontade. A “violência se opõe a ética por que trata seres racionais e 

sensíveis, dotados de linguagem e de liberdade como se fossem coisas, isto é, irracionais, 

insensíveis, mudos, inertes ou passivos” (CHAUÍ, 2000, p.337 apud LIMA 2016 p.17). 

Todavia, autores como Rebelo (2007) acreditam que o modo como o docente 

trabalha em sala na aplicação do conteúdo pode contribuir para o aumento da indisciplina, o 

que ela chama de “resistência” dos alunos, que demostram o desinteresse através de atitudes 

incômodas, muitas vezes até desacatando o professor.  

Aquino (1999, p. 5) afirma haver aumentado a busca sobre este assunto “é possível 

afirmar que o interesse pela indisciplina como objeto de investigação cresceu 

consideravelmente na última década”. Foi justamente devido a agressões verbais sofridas pela 

autora no ano de 2016, enquanto estagiária em uma escola do município de Apucarana, que 



14 
 

 

surgiu a necessidade de investigar mais sobre esta temática, o que explica o desejo da 

apropriação do conhecimento científico referente ao tema.  

Desta maneira, o presente trabalho se propôs a fazer uma análise do processo 

histórico da educação e a sua relação com este entrave. Para tanto nosso objetivo geral foi 

analisar como a indisciplina foi vista ao longo da história e de que maneira a metodologia e as 

práticas pedagógicas do professor podem contribuir com este fenômeno e como ela afeta o 

trabalho docente. Para isso foi preciso compreender o significado do termo e de que maneira a 

metodologia do professor pode contribuir com esta manifestação e afetar seu trabalho. 

O presente trabalho está organizado em sete capítulos, sendo um deles a 

fundamentação teórica, a qual está dividida em sete sessões, que trazem um recorte histórico 

sobre a educação no Brasil desde a chegada dos Jesuítas em meados do séc. XVI até a 

redemocratização com a Constituição de 1988. Assim poderá ter-se maior clareza sobre 

relação professor e aluno ao longo do tempo. Apresentamos também num segundo momento 

o conceito de indisciplina e a maneira como professor lida com os conflitos do cotidiano 

escolar, sugerindo que, transforme situações de tensão em um objeto de aprendizagem. 

Distinguir a Indisciplina da Incivilidade, também foi um tema considerável, sendo termos 

com significados distintos, mas interligados, que o professor em sua prática pedagógica deve 

diferenciar para saber como agir, orientar e as medidas que irá tomar. Almeida e Holanda 

(2016) acrescentam “o entendimento sobre os atos de incivilidade e o que ela representa, 

explanam que, são estes mínimos atos de ferocidade, culminam em perturbações na rotina 

escolar”. 

A apresentação do educador Paulo Freire também é mencionada, citando suas 

experiências e a necessidade da superação da pedagogia tradicional. Nessa perspectiva, a 

pedagogia libertadora tornou-se uma categoria de análise que fundamentou nosso trabalho. 

Tecer conhecimentos sobre a fase da adolescência se mostrou pertinente para descobrir como 

possivelmente eles pensam, como se comportam, quem ou o que influenciam suas atitudes no 

processo da formação da personalidade, bem como, a relevância de conhecer a legislação e 

outras informações sobre Ensino Fundamental II, nível em que este adolescente está inserido, 

no processo de formação na escola. 

Com relação ao capítulo intitulado Metodologia, utilizamos a abordagem qualitativa 

e quantitativa. “A abordagem qualitativa nos leva a realizar uma série de leituras sobre o 

assunto da pesquisa, para assim estabelecer uma correlação com os dados da pesquisa 

quantitativa, culminando assim em um ponto de vista conclusivo, o que justifica a correlação 
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entre as duas, mesmo com suas diferenças”. (OLIVEIRA, 2001). O instrumento utilizado foi a 

pesquisa de campo com análise documental (PPP e Regimento Escolar) e aplicação de 

questionário aos professores, identificando o que julgam ser atitudes de indisciplina e com 

que frequência ocorrem.  

Nas considerações finais, destacamos com base na pesquisa de campo, que por 

diversas vezes a escola se torna um instrumento de reprodução social, culminando no fracasso 

escolar, sendo o professor um dos principais agentes, que, ao terem dificuldades para 

administrar situações de indisciplina, agem de maneira rigorosa e autoritária, quando 

poderiam contornar essa situação e aproveitando-se dela para criar mecanismos de 

aprendizagem. Este fato leva a crer que a metodologia também deve ser revista, com 

metodologias ativas, aulas que evidenciem o senso crítico e a participação ativa dos 

educandos. 
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Como a indisciplina foi vista ao longo da história e de que maneira a metodologia e as 

práticas pedagógicas do professor podem contribuir com este fenômeno e como ela afeta o 

trabalho docente 

 

3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo Geral  

Analisar como a indisciplina foi vista ao longo da história e de que maneira a 

metodologia do professor se relaciona com este fenômeno e como ela afeta trabalho docente. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

- Analisar a partir de um referencial teórico o que é Indisciplina. 

- Aprofundar os conhecimentos sobre a indisciplina no ensino fundamental II. 

- Conhecer a legislação do ensino fundamental. 

- Entender a fase da adolescência.  

- Abordar a indisciplina na concepção da “educação bancária”. 

- Investigar o que é a indisciplina para o professor e com que frequência ela ocorre na sala de 

aula. 

- Explorar qual a metodologia utilizada pelos professores frente aos documentos internos da 

instituição de ensino: o PPP e o Regimento. 

- Verificar se há relação entre a indisciplina e metodologia docente.  

- Análise de dados com base na pesquisa de campo e fundamentos teórico.
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O trabalho apresentado é um estudo sobre o que é a indisciplina e como a prática 

docente pode contribuir para que ela transcorra, assim munidos de recursos teóricos, teremos 

a competência para as posteriores análises das situações concretas na pesquisa de campo. 

Portanto, é importante ressaltar que se trata de uma pesquisa sobre indisciplina e 

prática docente, e os temas a serem abordados respectivamente são: História da Educação no 

Brasil, Indisciplina, Indisciplina X Incivilidade, Educação Bancária, o Professor e a 

Indisciplina, o Ensino Fundamental e a Adolescência. 

 

4.1 Recorte histórico: a educação no Brasil 

A história das experiências passadas é essencial para a compreensão dos rumos 

tomados pela educação no presente. Ao olharmos para a história da educação, vemos as 

grandes transformações que ocorreram ao longo do tempo. Saviani (2008) salienta que as 

ideias pedagógicas não servem apenas para orientar e sim como elemento primordial para a 

prática educativa. Segundo Aranha (2006, p.19) “cada geração assimila a herança cultural dos 

antepassados e estabelece projetos de mudança. Ou seja, estamos inseridos no tempo: o 

presente não se esgota na ação que realiza, mas adquire sentido pelo passado e pelo futuro 

desejado”. 

 

4.1.1 A educação brasileira no período Jesuítico   

A análise da história da educação brasileira terá início com os primeiros 

“educadores” do Brasil, os Jesuítas. “Os Jesuítas chegaram ao Brasil em meados do século 

XVI, para realizar a premissa medieval do primado da fé defendida pela igreja católica e pela 

Coroa portuguesa” (HILSDORF, 2011, p. 5). 

O trabalho da Companhia de Jesus consistia na evangelização dos habitantes locais, 

os índios. Para Saviani (2008, p.39), pode-se considerar que os primeiros evangelizadores do 

Brasil foram os jesuítas. 

Para Hilsdorf (2011, p. 5) o principal objetivo da Coroa portuguesa e da Igreja em 

meados do século XVI, quando associadas, era de enviar os jesuítas para “tomar posse e 

povoar a nova terra e converter os gentios.” A relação que os padres da Companhia de Jesus 

exerciam com os índios era de ignorar a cultura e religião que já possuíam, lhes obrigando a 
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aprender os costumes dos brancos portugueses, como afirma Hilsdorf (2011, p.4) “Sujeição- 

do índio às normas e mentalidades do branco”.  

O grande objetivo dos missionários era de europeizar e cristianizar os nativos, como 

aponta Aranha (2006, p.142). Saviani (2008) corrobora com esta ideia, e a chama de 

“pedagogia e ética missionária”, consistindo primeiro na sujeição dos índios aos brancos, para 

só assim se converterem e atingirem êxito. 

Esta dominação cultural praticadas pelos Jesuítas, apresenta-se como o possível 

primeiro modelo de relação professor-aluno da história da educação brasileira. Para Hilsdorf 

(2011, p.9) “os Jesuítas usavam as formas da tradição, da repetição, da disciplina rigorosa 

com castigos físicos, da reclusão da repressão e da exclusão”.   

Saviani, afirma que a pedagogia tradicional tem suas raízes na Ratio Studiorum, ao 
dizer:  

 

            As ideias pedagógicas expressas no Ratio correspondem ao que 
passou a ser conhecido na modernidade como pedagogia tradicional. 
Essa concepção pedagógica caracteriza-se por uma visão 
existencialista de home, isto é, o homem é concebido como 
constituído por uma essência universal e imutável. (SAVIANI, 2008, 
p.58). 

 

A metodologia de ensino instituída por Padre Manoel da Nobrega, por volta de 

(1552-1553) consistia em: “[..] o aprendizado oral do português e de contar, do cantar, do 

tocar flauta e outros instrumentos musicais, do catecismo e da doutrina cristã, além de práticas 

acéticas; em seguida, ler e escrever português e gramática latina” (HILSDORF, 2011. p.70). 

Para Saviani (2008), esse modelo de educação instituído por Nóbrega teve uma 

aplicação inconsistente, sendo reprovada até mesmo por membros da Companhia de Jesus, e 

sendo substituída após estudos da Companhia pela Ratio Studiorum. 

 

            Em síntese, pode-se considerar que as origens do Ratio Studiorum 
remontaram às Constituições d Companhia de Jesus elaboradas por 
seu fundador, Inácio de Loyola, que entraram em vigor em 1552. A 
IV parte dessas Constituições trouxera, já, “as linhas mestras da 
organização didática e sobretudo sublinhara o espírito que deveria 
animar toda a atividade pedagógica da Ordem. (FRANCA, 1952, 
p.16 apud SAVIANI, 2008, p. 55).  
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Saviani (2008) declara que a Ratio Studiorum foi a forma mais equivalente a um 

sistema de ensino propriamente dito. Aranha (2006), afirma que foram os Jesuítas que 

desenvolveram um trabalho expressivo no que se refere as atividades pedagógicas, 

consideradas por eles, de extrema importância, efetivando um trabalho significativo.  

A Educação Brasileira teve seu desenvolvimento impulsionado graças a Companhia 

de Jesus e seus tantos colégios instalados, e um enorme papel no progresso da educação 

moderna (SAVIANI, 2008). No entanto nos séculos que se seguiram, a atuação dos Jesuítas 

foi tomando outro formato. 

 

             Nesta fase de atuação nos colégios, o jesuíta estava desligado da 
realidade social brasileira, com perda do caráter missionário 
apostólico, heroico e aceitação do papel de assistência aos colonos, 
papel que era desvalorizado pelos próprio inacianos nos primeiros 
anos, nos “tempos heroicos”: na correspondência das primeiras 
décadas, os missionários rejeitavam o “viver em poltronas “isto é, 
confinados nos colégios. (L.A. MATTOS 1958, apud HILSDORF, 
2011, p.9). 

 

A partir de 1573, a ação dos Jesuítas passou a se concentrar na formação dos filhos 

dos colonos. Educados nos colégios mantidos pela Companhia de Jesus, ou até mesmo na 

casa-grande, ensinados além do ler, escrever e contar, mas também, letras humanas, filosofia, 

ciências, artes e as teologias sagradas, como descreve Aranha (2006). 

A ação dos Jesuítas no Brasil se dissolve em meados do século XVIII, quando em 

1759, o Marquês de Pombal, o primeiro Ministro da Coroa portuguesa os expulsa. (SAVIANI, 

2011). Piletti e Piletti (2008) apresenta a situação da educação brasileira após a expulsão dos 

Jesuítas, quando Pombal refutou o domínio que realizavam sobre a chefia brasileira. 

 

               [...] o Marquês de Pombal suprimiu as escolas jesuítas de Portugal 
e de todos os seus domínios. Em seu lugar foram criadas aulas 
régias, de Latim, Grego e Retórica, que nem de longe chegaram a 
substituir o eficiente sistema de ensino organizado pela Companhia 
de Jesus (PILETII; PILETTI, 2008, p.137). 

 

Giraldelli (2003) enuncia que as mudanças propostas pelo Marquês de Pombal, 

devem-se as ideias Iluministas deste período. O autor coloca que o ensino deste período é o 
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começo do ensino público e gratuito, voltado a construção de uma cidadania que não mais 

estivesse ligado aos interesses religiosos, mas sim, articulado com o Estado.  

 

4.1.2 A Reforma Pombalina  

 

Visando modernizar o Brasil, José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal 

decidiu aderir aos ideários Iluministas do séc. XVIII, centrado no modelo de produção 

capitalista como afirma Saviani (2008).  

Uma das mudanças instituída por ele, são as aulas do “ensino primário, ou seja, as 

aulas régias de primeiras letras que compõe a parte inicial dos estudos menores, incluídas na 

segunda fase da reforma regulada em lei de 1772” SAVIANI (2008, p.82). 

Outro fator das reformas instituídas por Pombal, foi o ensino laico e de 

responsabilidade total do Estado, como salienta Aranha (2006, p.175). Giraldelli (2003, p.8) 

valida esta informação [..] “podemos chamar de ensino público, ou seja, um ensino mantido 

pelo estado e voltado para a cidadania enquanto noção que se articularia ao Estado e não mais 

um ensino atrelado a uma ordem religiosa de fato”. Hilsdorf (2011, p.20), apresenta os 

materiais didáticos propostos para a educação, “é prescrito cartilhas e gramáticas da língua 

portuguesa e da latina”. 

Giraldelli (2003) expõe que o ensino público só começou realmente a se alterar no 

país em 1808, quando Portugal foi invadido pelas tropas de Napoleão, deste modo a coroa 

portuguesa veio se refugiar no Brasil, sob abrigo dos ingleses. 

 
4.1.3 O Primeiro e Segundo Reinado  

 

Em 1808, o Brasil recebe D. João VI, vindo com a família real e sua corte, 

refugiados de um atrito com a França (Guerras Napoleônicas) e sob proteção da Inglaterra. 

Como defendido por Aranha (2006), houveram muitas alterações no cenário do país, “que 

recebeu modificações culturais tal qual a instalação da imprensa, museu, biblioteca e 

academias” (p.219). Para Giraldelli (2003) este período na educação ficou dividido em dois 

níveis, o primário era a escola de ler, escrever e o secundário, as chamadas aulas régias. 

No Brasil, esse modelo de educação se instaurou de forma lenta e débil. Saviani 

(2008, p. 108) enuncia que as aulas régias eram sinônimo de escolas, que por sua vez, se 
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identificavam com determinada cadeira, funcionando, em regra, na casa dos próprios 

professores.  

No séc. XVIII, tornou-se oficial no Brasil o método mútuo, também chamado de 

monitorial ou Lancasteriano, difundidos pelos ingleses Andrew Bell, pastor da igreja 

Anglicana e por Joseph Lancaster, da seita Quaker, como afirma Saviani (2008). Para o autor 

o método consistia no “aproveitamento dos alunos mais adiantados como auxiliares dos 

professores no ensino de classes mais numerosas” (p.128).  

Este método foi aplicado por Lancaster (1778-1838), que propunha “Um só mestre 

para mil alunos”. Mas para que esse modelo funcionasse, havia uma relação bastante 

autoritária que este professor possuía com seus alunos.  

 

            A entrada era em fila, organizada após o sino, e um apito 
chamava a atenção dos indisciplinados. Falava-se baixo, havia 
cartazes e quadros, bem como cartões de sinalização, para 
indicar a sequência dos trabalhos, que todos da mesma “classe” 
deveriam cumprir ao mesmo tempo. O único professor, do alto 
de um estrado, supervisionava o andamento das aulas e 
interferia quando necessário (ARANHA, 2006, p.203). 

 
 

Para Saviani (2008) mesmo tendo o aluno um papel fundamental, o foco não era ele 

e tampouco sua aprendizagem. De acordo com o autor, este método exigia regras 

predeterminadas e uma disciplina rigorosa, baseada no autoritarismo e na hierarquia.  

Essa relação do aluno com o professor é vista por Saviani (2008) como um meio de 

adquirir futuros professores, visto que, mesmo o aluno sendo o principal agente para que o 

ensino aconteça, o foco não era de fato o aluno e sim o que ele poderia vir a se tornar, neste 

caso, um docente.  

Para Giraldelli (2009, p. 29) essa situação revela então, o número insuficiente de 

professores e de escolas e, claro, a falta de organização mínima para a educação nacional”.   

 

 

 

 

 



22 
 

 

Figura 1 – Gravura representando o Método Mútuo ou Lancasteriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SAVIANI, 2013 

 

Nos séculos que se seguiram a educação brasileira passou por muitas mudanças, no 

entanto, para Saviani (2008) ausentava-se ainda um sistema de ensino, que abrangesse todo o 

território nacional, com normas e objetivos coletivos. Ele concluiu que as maiores 

dificuldades para se estruturar o ensino, tinha relação com a falta de condições materiais e a 

mentalidade pedagógica. 

Muitos dos parâmetros financeiros que foram adotadas neste período, favoreciam a 

aristocracia rural, preparando assim o Brasil para sua Independência de Portugal.  

 

             [...] a aristocracia rural se achava excluída das decisões políticas, 
esfera que os ricos comerciantes portugueses tinham melhor trânsito. 
A tensão esses dois segmentos da sociedade, a alta taxação de 
impostos e as ideias iluministas contra o absolutismo real criaram 
um clima de animosidade que preparou a Independência do Brasil 
(ARANHA, 2006, p.220). 

 

Saviani (2008) afirma que as condições materiais, derivam do pouco investimento 

que o Segundo Império aplicava na educação, ocasionando tais dificuldades. Já a mentalidade 

pedagógica, como em muitos períodos da educação, está ligada as forças sociais dominantes, 

onde o que determina o tipo de educação que o indivíduo vai receber é sua posição social.  
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Devido aos grandes distúrbios que a metrópole estava vivendo, D. Pedro I proclamou 

a independência em 1822 e retornou para Portugal, deixando seu filho Pedro II, ainda menor 

de idade, guiado por tutores, assim como o Brasil, devido sua minoridade, inaugurando assim 

o segundo reinado (ARANHA, 2006). 

Em 1827 o Império se consolidou graças ao aumento da economia cafeeira, como 

evidencia Giraldelli (2003) e no que diz respeito a educação, o ensino era desvinculado do 

mundo prático e/ou formação científica, e mais voltado para crianças, onde, aqueles que 

desejavam um ensino superior de qualidade deveriam estudar longe da capital (Rio de 

Janeiro), em cidades como Olinda e São Paulo. 

Piletti e Piletti (2008) retrata o sistema educacional com o fim do império em que ele 

denomina “herança do Império”. 

 

              A herança educacional que o Império legou à Republica pode ser 
vista sob dois aspectos: quantitativo e o qualitativo.  

               Aspecto Quantitativo  
               As estatísticas educacionais referentes ao período imperial são 

escassas; os números que conseguimos se referem aos anos 
intermediários do período. [...] No fim do Império, para uma 
população de quase 14 milhões de habitantes, tínhamos cerca de 
250 000 matriculados nas escolas primárias. Se a eles juntamos os 
inscritos em todos os outros cursos chegamos próximos a 300 000 
estudantes, cerca de 15% da população em idade escolar.  

               Aspecto Qualitativo  
               Ao terminar o período imperial, o Brasil não dispunha de um 

sistema integrado de ensino:  
• O primário não tinha nada a ver com o secundário: para cursar 
este último, o aluno não precisava ter concluído o primário. 
• O curso secundário, executando-se o Colégio de Pedro II e 
outros poucos estabelecimentos, nem chegava a se constituir num 
curso seriado, ordenado; era formado por matérias avulsas, 
orientadas para os exames de ingresso aos cursos superiores; não se 
exigia a conclusão do secundário para iniciar o nível superior. [...] 
(PILETTI; PILETTI, 2008, p.151). 
 

Para Giraldelli (2003) a Reforma Leôncio de Carvalho, de 1879 é destacada como 

ponto considerável nos últimos anos do Império, sendo este o então ministro da Corte, em seu 

Decreto nº 7.247, instituiu em todo o país a liberdade do ensino superior, bem como para o 

ensino primário e secundário, frequência livre e isenção do estudo de religião para aqueles 

que não fossem católicos.  
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4.1.4 A Primeira República  
 

A Primeira República se instaurou no Brasil com o apoio militar. Giraldelli (2003) 

explicita como se deram e quais foram as mudanças ocorridas neste período.  

 

            Com a expansão da lavoura cafeeira concomitante ao fim do regime 
escravocrata e, consequentemente, a adoção do trabalho assalariado; 
remodelação material do país, incluindo rede telegráfica, portos, 
ferrovias; absorção de ideias mais democráticas vindas do exterior e 
etc. (GIRALDELLI, 2003, p.15).  

 

Aranha (2006, p.294) apresenta que a “Primeira República também foi chamada de 

República Velha ou República Oligárquica, que significa governo de poucos, indicando que a 

escolha dos governantes não era democrática, mas, controlada por uma elite”. A década de 

1920 foi marcada pelos diversos questionamentos dos privilégios desta aristocracia 

(ARANHA, 2006). 

 

               O modelo até então existentes, que dava ênfase à formação das 
elites, foi colocado em xeque. Em seu lugar propunha-se a 
instituição de um sistema nacional de educação, com ênfase na 
educação básica, no ensino primário, mas formando um todo 
articulado, do primário ao superior. (PILETTI; PILETII, 2008, 
p.165). 

 

Durante toda Primeira República, o Brasil conforme Piletti e Piletti (2008) seguiu 

uma dualidade no sistema de ensino público e gratuito, onde, de um lado estava o sistema 

federal preocupado com a formação das elites no ensino superior, e do outro estavam os 

sistemas estaduais, atentos em sua maioria com o ensino primário e profissional, mesmo que 

suscetível.  

No que se refere a educação deste período, houveram discussões sobre o processo de 

escolarização. Dois movimentos surgiram a partir desta perspectiva, o chamado entusiasmo 

pedagógico e otimismo pedagógico. De acordo com Giraldelli (2003, p.16) “o primeiro 

refere-se a abertura de escolas, já o segundo se preocupava com os métodos e conteúdos de 

ensino”.  

Após 1920, com a emergência dos Estados Unidos como potência Mundial, o Brasil 

também passa a abstrair os ideais pedagógicos americanos, desta forma a corrente do 

“otimismo pedagógico”, propõe que não basta ter muitas escolas, mas é preciso que seja 
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mudada a pedagogia e a relação ensino-aprendizagem, bem como a maneira como se 

administram as escolas, em seus métodos de avaliação, como propõe Aranha (2006). 

Ainda sobre 1920, Giraldelli (2003) apresenta a existência de um ciclo de reformas 

educacionais que ocorreram no Brasil, pois até então não se tinha um Ministério da Educação. 

 

               No campo legislativo, o governo republicano iniciou seus dias 
coma a Reforma Benjamim Constant (1891), dirigida ao ensino do 
Governo Federal (a cidade do Rio de Janeiro). Entre outras coisas, 
essa reforma criou o Ministério da Instrução, Correios e Telégrafos 
(que durou apenas até 1892) e tentou substituir do currículo 
acadêmico de cunho humanístico por um currículo de caráter 
enciclopédico, com disciplinas científicas, ao sabor do positivismo 
endossado por vários republicanos. (GIRALDELLI, 2003, p.21). 

 

Saviani (2008) aponta que a Reforma em questão, ainda que fosse um ensaio de criar 

um sistema natural de educação, era destinada apenas para o Distrito Federal, sendo criticada 

largamente pelos adeptos do segmento positivista do qual Benjamin Constant era um dos 

grandes representantes. 

Em 1892, foram substituídas as escolas de primeiras letras, existentes até então, pelos 

Grupos Escolares, que Saviani (2008) explica serem criados em estruturas que abrigavam de 

quatro a dez escolas em um único prédio, no entanto, com apenas um diretor e diversos 

professores, com séries anuais, que abrigavam alunos de acordo com seu grau e série em que 

se situavam, implicando na progressividade, isto é, passavam gradativamente. Este modelo é 

analisado por ele em duas faces. O ponto positivo foi a maneira eficiente da separação do 

trabalho escolar, com alunos em classes do mesmo nível de aprendizagem. Por outro lado, 

esse processo de seleção exigia um melhor rendimento a cada ano para que houvesse a 

continuidade escolar, acentuando as barreiras ao segmento do processo de escolarização, 

tornando-se eficaz em sua maioria às elites.   

 
4.1.5 Segunda República - Governo Provisório, Estado Novo e República Populista 

 

Os anos de 1930 foram marcados por revoluções. No campo político, Getúlio Vargas 

assume o governo provisório, e organiza um programa de dezessete pontos para organizar o 

país, chamado de “reconstrução nacional” (2003). De acordo com Piletti e Piletti (2008, p. 

176) “no campo da educação criou-se o Ministério da Educação e as Secretarias de Educação 

para os Estados”. 
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     Os pensadores brasileiros neste período passaram a ter contato com as ideias de 

autores Americanos como John Dewey (1859-1952), que já propunha os expoentes da Escola 

Nova, ou Pedagogia Nova, como aponta Giraldelli (2003). 

Aranha (2006) afirma que as principais mudanças do séc. XIX se reafirmaram no 

séc. XX com a escola gratuita e obrigatória. A autora propõe que o “pontapé” para o 

Escolanovismo no Brasil em 1932 aconteceu por meio do Manifesto dos pioneiros da 

Educação, que teve como redator Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e outros 26 

educadores, o documento “defendia a educação obrigatória, pública, gratuita e leiga como 

dever do Estado, a ser implantada em programa de âmbito nacional” (p. 304). 

  Outro tema em discussão proposto no Manifesto, foi a laicidade e a obrigatoriedade 

do ensino para ambos os sexos, como destaca Giraldelli (2003) em que o ambiente escolar e 

formador de personalidade, portanto não deve ser influenciado por doutrinas. Quanto ao 

ensino laico e gratuito, ele deve estar ao alcance de todos.  

Para Saviani (2008) a intenção deste documento, declara a primordialidade de eclodir 

com a estrutura tradicional. 

 

             Propõe-se, então, um sistema orgânico com uma escola primária 
organizada sobre as bases das escolas maternais e jardins-se-
infância, articulada com a educação secundária unificada, abrindo 
acesso às escolas superiores de especialização profissional ou de 
altos estudos. (SAVIANI, 2008, p. 247). 

 

Após a eclosão do ideário de educação da Escola nova, durante o período de 1932 e 

1947, para Saviani (2008, p. 271) “as ideias pedagógicas no Brasil foram marcadas por um 

equilíbrio entre a pedagogia tradicional, representada dominantemente pelos católicos, e a 

pedagogia nova”.   

Em 1937, inicia-se o Estado Novo, de acordo com Giraldelli (2003) foi o período em 

que Getúlio Vargas tornou-se ditador, criando outra Constituição, escrita por Francisco 

Campos. No campo educacional, o Ministro da Educação Gustavo Capanema definiu “leis 

orgânicas de ensino”, “tais leis ordenavam o ensino primário, secundário, industrial, 

comercial, normal e agrícola, uma reforma elitista e conservadora “(p.85). 

Para Saviani (2013, p.268) “tais reformas se caracterizavam pelo aumento dos 

mecanismos de repressão e maior restrição aos direitos e garantias individuais”. Segundo o 

autor, essa reorganização militarizou toda uma estrutura educacional. “O ensino médio ficou 
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organizado verticalmente, em dois ciclos, o ginasial, com duração de quatro anos, e o colegial, 

com duração de três anos e, horizontalmente, nos ramos secundário e técnico-profissional” 

(SAVIANI, 2013, p.269). 

Entre outras palavras, para Giraldelli (2003, p.86) as “leis orgânicas tornaram o 

ensino bifurcado, com o ensino secundário destinado às elites condutoras, e o ensino 

profissional para os outros setores da população”.  

Depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) teve início a República Populista. 

Aranha (2006) descreve como era perfil do governo de Vargas neste período.  

 

             Conhecido como “pai dos pobres” coerente com a tendência 
autoritária do seu governo, na verdade Getúlio controlava a estrutura 
sindical, subordinando-a ao Estado. Enquanto manipulava a opinião 
pública pela propaganda do governo e pela censura, sufocava a 
oposição com prisões, tortura, exílio (ARANHA, 2006, p.295). 

 

Para Giraldelli (2003, p. 94) “durante o populismo houve um aparecimento de líderes 

que comandavam as massas com carisma, dinheiro, compra de votos e discurso em favor do 

trabalhismo ou de interesses menores das classes médias”.  

Em 1946, com a queda da ditadura de Vargas, de acordo com Aranha (2006 p. 310) 

“em oposição a constituição outorgada em 1937, os “pioneiros da educação nova” retomaram 

a luta pelos valores defendidos anteriormente”, além deles ‘participaram também os católicos 

tradicionalistas”. Este projeto estendeu-se até 1961.  

Em 20 de dezembro de 1961 foi promulgada a lei 4.024, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional– LDBN, uma importante mudança nos rumos da educação Brasileira, 

entrando em vigor em 1962, como afirma Saviani (2008).  

Com a vigência desta nova lei nota-se algumas mudanças positivas, como salienta 

Saviani (2013, p.306) a LDB “elevou para 12% a obrigação mínima de recursos federais para 

o ensino”. Outro fator otimista, foi o tratamento equitativo, certificando aos diversos ramos do 

ensino médio e “abolindo a discriminação contra o ensino profissional” (SAVIANI, 2013, 

p.307) que haviam sido criadas nas leis orgânicas. No entanto, segundo ele, a “vitória só não 

foi completa” pois ainda não se estruturava um sistema sólido de ensino público.  
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4.1.6 O Governo Militar 

A Constituição de 1946 retratava um período de redemocratização no fim da 

Segunda Guerra. Assim, foram reintroduzidas as eleições diretas para presidente da 

República, governadores, parlamento e assembléias legislativas. “Foi uma Constituição de 

grande importância, de grande significação histórica e política, porque significou, naquele 

momento particular, a restauração da ordem democrática em nosso país”. (STF, 2008, p.1).  

E juntamente com a nova Constituição, em 1948, o Ministro Clemente Mariani, 

segundo Aranha (2006, p. 310) “apresentou o anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases 

baseado a um trabalho confiado a educadores, sob a orientação de Lourenço Filho”. No 

entanto, a autora afirma que, este projeto estendeu-se movimentado, sendo publicado apenas 

em 1961. Desta maneira, quando entrou em vigor a LDB 4.024/61 já se encontrava 

ultrapassada, “porque nesse meio tempo um país semiurbanizado, com economia 

predominantemente agrícola, passara a ter exigências diferentes, decorrentes da 

industrialização” (p.310).  

Após a deposição de João Goulart inicia-se a Ditadura Militar no Brasil  que durou 

21 anos (1964 a 1985) e, como salienta Aranha (2006), o país viveu anos carregados de 

sofrimentos, torturas e desaparecimentos, provocando sérios prejuízos não somente a 

economia, mas também para a educação. 

 Dentre os anos de 1964 à 1985 o governo foi assumido por cinco generais que 

pautaram suas ações na repressão, privatização do ensino, exclusão de boa parcela dos setores 

mais pobres do ensino elementar de boa qualidade e institucionalização do ensino 

profissionalizante [...] (GIRALDELI, 2003, p. 126).  

De acordo com Piletti e Piletti (2008, p.200) “com a destituição do cargo de Jango 

‘pretendeu-se frear’ os avanços e as conquistas populares que estavam se verificando no 

período anterior”. O autor ainda ressalta que no campo educacional, as reformas foram 

realizadas de forma brusca, sem a consulta a professores ou alunos, culminando em evasão 

escolar e no aumento dos índices de repetências, além da defasagem de recursos financeiros 

nas instituições de ensino público.   

Para Aranha (2006) a intenção velada da Ditadura Militar era “educar” politicamente 

os jovens, deste modo, em 1969 tornou-se obrigatório o Ensino de Educação Moral e Cívica 

nas escolas em todos os graus e modalidades de ensino, no entanto, no ensino secundário a 

nomenclatura passava a ser Organização Social e Política Brasileira (OSPB). Essa 
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implantação, segundo a autora, se deu por meio da reformulação da LDB de 1961, lei nº 

4.024, que fez tais alterações, “a partir daí, desenvolveu-se uma reforma autoritária, vertical 

domesticadora, que visava atrelar o sistema educacional ao modelo econômico dependente, 

imposto pela política norte-americana para a América Latina” (p.316).  

Para Saviani (2008) a ditadura militar era guiada pelo lema “Ordem e Progresso” de 

caráter revolucionário positivista, na verdade apresentou um baixo aproveitamento no sistema 

de ensino, o que resultou em altos índices de evasão e repetência. Deste modo, tornava-se 

urgente uma mudança no sistema, assim nasceu a união dos laços entre Brasil e Estados 

Unidos. 

A mudança significativa desta fase, se deu pelos acordos MEC-USAID, sendo eles 

doze acordos firmados entre o Ministério da Educação e Cultura e a Agency for International 

Development qualificada pela American Way of Life, um grupo de técnicos norte-americanos 

que representavam a democracia americana. (GIRALDELLI, 2003).  

O programa tinha como objetivo oferecer bolsas de estudos para professores 

brasileiros estudarem em universidades americanas, como afirma Saviani (2013). Este 

programa também era “definido como tecnicista, evidenciando a ênfase nos métodos e 

técnicas de ensino” (p.346). 

Neste período a tendência tecnicista foi incorporada (1960 e 1970) à educação, 

Aranha (2006) afirma que o principal objetivo era investir na educação para aumentar o 

progresso econômico. Para a autora, mais uma vez a diferença de classes evidencia a 

desigualdade, enquanto houve uma lesão causada devido a grandes exigências, burocracias e 

o domínio das atividades propostas no ensino público.  

A pedagogia tecnicista se desenvolveu inspirada no modelo fabril Taylorista, tendo 

como princípio a racionalização e eficiência da produtividade. 

 

              A pedagogia tecnicista advoga a reordenação do processo 
educativo de maneira que o torne objetivo operacional. Deste 
modo, semelhante ao que aconteceu no trabalho fabril, pretende-se 
a objetivação do trabalho pedagógico. [...] Daí a proliferação de 
propostas pedagógicas tais como o enfoque sistêmico, o 
microensino, o telensino, a instrução programada, as máquinas de 
ensinar etc (SAVIANI, 2008, p.382).  
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O autor enfatiza que o foco desta tendência era a definição dos processos e de como 

ocorreria a aula. Portanto a função da educação era possibilitar um treinamento eficiente pelas 

múltiplas potencialidades demandadas pelo sistema social. 

Nos anos de maior repressão durante a Ditadura Militar, surge também uma nova 

LDB (Lei 5692/71), que segundo Giraldelli (2009, p.124) “não significou uma ruptura com a 

LDB 4024/61”, no entanto eram novos os seus objetivos, que se referiam especificamente ao 

atual ensino médio. 

 

               Na lei 5692/71 os anteriores cursos primários e ciclo ginasial foram 
agrupados no ensino de Primeiro Grau para atender crianças e 
jovens de 7 a 14 anos, ampliando a obrigatoriedade escolar de 4 
para 8 anos. O objetivo desse grau de ensino foi assim redigido: “o 
ensino de 1º grau destina-se á formação de crianças e pré-
adolescentes em conteúdo e métodos segundo a fase de 
desenvolvimento dos alunos”. [...] O Segundo Grau, por sua vez, 
tornou-se integralmente profissionalizante (GIRALDELLI, 2009, 
p.124). 

 

Segundo Giraldelli (2009), houve uma descentralização do ensino de Segundo Grau, 

pois não haviam professores preparados para os diversos cursos que estavam sendo 

oferecidos. Outro ponto criticado pelo autor, foi que escolas privadas não possuíam a 

obrigação do cumprimento da lei, pois seu objetivo era garantir o ingresso de seus alunos no 

ensino superior, desconsiderando assim essa matriz profissionalizante. Já as escolas públicas 

foram “obrigadas” a cumprir a lei, foram desastrosamente descaracterizadas” (GIRALDELLI, 

2009, p.125). Quando a Ditadura chegou ao fim, o general Figueiredo, destituiu a 

obrigatoriedade do ensino profissionalizante no Segundo Grau, como afirma Giraldelli 

(2009).  

 
4.1.7 Redemocratização – pós Constituição de 1988 

  

A década de 1980 foi marcada por fortes mudanças. Uma delas foi o 

enfraquecimento do regime militar, e segundo Aranha (2006, p.320) estava “entrando em 

curso o lento processo de democratização” brasileiro. 

A sociedade civil começou a retomar seus direitos perdidos, todavia, esperavam 

mudanças “mais radicais como a escolha de um presidente, após 21 anos de governos 
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militares” (PILETTI; PILETTI, 2008).  Esse processo não veio a acontecer, e milhares de 

pessoas, segundo o autor, foram as ruas “reclamar eleições diretas para presidente da 

República” (p.217). Aranha (2006) frisa que se manteve as eleições indiretas, elegendo 

Tancredo Neves como presidente, mas, apesar disso, com sua morte em 1985, quem assumiu 

foi o seu vice José Sarney.  

Em 1º de fevereiro de 1987, foi instalada a nova Constituição brasileira, como 

explica Piletti e Piletti: 

 

              A Assembleia Nacional Constituinte provocou intensa articulação 
de entidades representativas dos diversos setores sociais, todos 
interessados em fazer prevalecer suas propostas no novo texto 
constitucional. As “emendas populares” alcançaram milhões de 
assinaturas, numa tentativa de fazer com que o povo passa-se a 
influir diretamente sobre os trabalhos constituintes (PILETTI; 
PILETTI, 2008, p.218) 

 

A nova Constituição ficou “conhecida como Constituição Cidadã, a Carta de 1988 

pôs fim aos governos militares num momento em que o povo ansiava pela democracia, pelo 

direito de eleger seu presidente e pela busca de direitos individuais e coletivos” (STF, 2008, 

p.1).  

Esta nova Constituição, trouxe recentes diretrizes no que tange a educação. 

 

                Em linhas gerais foram incorporados ao novo texto constitucional 
os objetivos atribuídos ao ensino de 1º e 2º graus pela lei nº 
5.692/71. O artigo 205 da nova Carta ficou com a seguinte 
redação: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho” (PILETTI; PILETTI, 2008, p.218).  

 

 

 Juntamente com a nova Constituição, obteve-se também uma nova LDB, como 

enfatiza Aranha (2006, p.324) “se lembrarmos da LDB anterior levara treze anos para ser 

aprovada (de 1948 a 1961), oferecendo no final um texto já envelhecido, havia motivo de 

preocupação a respeito de sua regulamentação [...]”. A LDB 9394/96, pela primeira vez, 

diferente do projeto anterior, teve a participação democrática da comunidade educacional, 

como afirma a autora. 
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O princípio que rege a nova LDB e os fins da educação obtiveram grandes 

mudanças. Segundo o “Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” (BRASIL, 1996, s/p). 

A idade para o ingresso obrigatório na rede de ensino, tanto pública quanto 

particular, bem como, as etapas que constituem a Educação Básica, também apareceram em 

evidência. “I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, organizada da seguinte forma a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio” 

(BRASIL, 1996, s/p).  

Aranha (2006, p.326) também faz menção à reformulação na LDB 9394/96 de 

“janeiro de 2006, quando o Senado aprovou o decreto lei que amplia a duração do ensino 

fundamental de nove anos, garantindo o acesso de crianças a partir de 6 anos de idade”. 

Outro aspecto que a LDB propôs em mudança, foi a democratização da escola.  

 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; 
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996). 

 

Para Piletti e Piletti (2008) o processo de democratização não é algo tão fácil como 

se parece, pois ela está atrelada a muitos fatores sociais, no entanto, reitera que a escola não 

deve esperar que haja uma mudança da sociedade, mas sim, a própria instituição deve fazer 

mudanças internas, contribuindo para a democracia e possibilitando a participação de todos os 

membros da comunidade escolar na tomada de decisões.  

Porém, a LDB 9394/96 foi alvo de críticas, como salienta Aranha (2006, p. 325) “a 

lei foi acusada de neoliberal, por não garantir a esperada democratização da educação, 

sobretudo porque o Estado delegou ao setor privado grande parte de suas obrigações”.  

A autora refere-se ao fato o ensino técnico ter se desarticulado do ensino regular, 

como apresenta o Art. 40 “a educação profissional será desenvolvida em articulação com o 

ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições 

especializadas ou no ambiente de trabalho” (BRASIL, 1996, s/p).  
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Já em 1989, como evidência Costa (2012, p. 10) “após intensas conquistas políticas e 

econômicas, foi eleito pelo voto direto o Presidente da República Fernando Collor como o 

primeiro presidente eleito pelo povo desde 1960”. Para a autora, a educação neste momento, 

foi inserida no contexto neoliberal, ou seja, atrelada aos interesses de mercado. 

Para Costa (2012, p. 10) “assim, a ideia de estado mínimo prega, de um lado, a 

redução dos gastos públicos e, de outro, que sua função passaria a ser a de agir como 

reguladora das políticas sociais”.  

Uma das políticas sociais implementada em 1990 foi o Estatuto da Criança e do 

Adolescente ECA, “que propõe uma linha de ação acerca da execução de políticas de 

atendimento a criança e ao adolescente, e que impôs ao Estado e à sociedade uma série de 

obrigações e deveres que resultaram em uma grande rede de proteção social para crianças e 

adolescentes” (COSTA, 2012, p.11). 

Gavassi e Silva explicam como se deu a substituição da lei anterior o “Código de 

Menores” pelo ECA. 

 

               Reconhecendo a criança na sociedade como sujeito de direitos e 
objeto de proteção integral, a Lei 8.069 substituiu o repressivo 
Código de Menores de 1979 “e instaurou novas referências 
políticas, jurídicas e sociais. O país baniu a categoria ‘menor’ do 
arcabouço conceitual e jurídico, introduzindo a moderna noção de 
adolescência [...]” (PEREZ; PASSONE, 2010 p. 666 apud 
GAVASSI; SILVA, 2015, p.9).  

 

O ECA veio explicitando o conceito de criança e adolescente:   

 

              Art. 2º Criança, [...] a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente, aquela entre doze e dezoito anos de idade. Art. 3º A 
criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade [...]. Art. 6º Na interpretação 
desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as 
exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 
pessoas em desenvolvimento (BRASIL, 1990). 

 

Um dos desafios da escola, no entanto, é conseguir implementar as devidas 

mudanças apresentadas no documento, como salienta Alarcão (2013, p. 5) “a lei é um avanço 
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na defesa dos direitos da criança e do adolescente, mas torná-la válida impõe desafios que 

esbarram nas dificuldades em mobilizar os gestores públicos para adotarem a medidas”. 

 

4.1.8 A relação professor e aluno ao longo da história   

 

Após as leituras anteriores, podemos observar que a relação entre professor e aluno 

não era muito distinta da que presenciamos nos dias atuais. Os padres Jesuítas iniciaram o 

processo de ensino no país utilizando os métodos da Ratio Studiorum, que serviram de base 

para a pedagogia tradicional que passou a vigorar durante muito tempo. Libâneo (1999) 

detalha as características da Pedagogia Tradicional: 

 

               [...] a didática é uma disciplina normativa, um conjunto de 
princípios e regras que regulam o ensino. A atividade de ensinar é 
centrada no professor que expõe e interpreta a matéria. Às vezes 
são utilizados meios como a apresentação de objetos, ilustrações, 
exemplos, mas o meio principal é a palavra, a exposição oral. 
Supõe-se que que ouvindo e fazendo exercícios repetitivos, os 
alunos “gravam” a matéria para depois reproduzi-la, seja através 
das interrogações do professor, seja através das provas. Para isso, é 
importante que o aluno “preste atenção”, por que ouvindo facilita-
se o registro do que se transmite, na memória (LIBÂNEO, 1999, p 
40.)     

 

A relação professor e aluno na Pedagogia Tradicional era na maioria das vezes tensa 

e predominava a autoridade do professor, a disciplina exigida era o modo mais eficiente para 

se manter o silêncio e a atenção, o aluno era um mero receptor de conteúdos (Libâneo, 1999). 

Para Aquino (1996, p. 43) “não era difícil de constatar que aquela disciplina era 

imposta à base do castigo ou da ameaça dele; de acordo com as penas necessárias”. Para o 

autor, as funções tanto do professor quanto do aluno, já estavam traçadas, sendo o primeiro o 

general e o segundo um soldado obediente, assim, utilizando-se desta metodologia de ensino, 

nota-se que o medo, a coação e a submissão predominavam nas salas de aula, ou seja, eles 

possuíam medo e não respeito pela figura do professor.  

Desta maneira, o século XX, possuiu um caráter agressivo de tratamento com as 

crianças, mostrando que a melhor forma de se impor a disciplina, tanto em sala, quanto em 
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casa, era por meio de castigos e agressões, amedrontando-os e causando situações 

humilhantes.   

 

             Refiro-me aqui, especialmente, ao uso de castigos físicos. 
Acreditava-se (e muito infelizmente ainda continuam crentes em 
relação a isto) que o castigo corporal era pedagógico. Assim era 
frequente nos meios escolares o uso da reguada, puxões de orelha, 

palmatórias, além de os pais serem comunicados acerca da 
ocorrência do ato como forma de o indisciplinado ser submetido, nos 
respectivos lares, a mais castigos físicos. Sabe-se hoje, entretanto, 
que o emprego deste meio humilha e, portanto, gera frequentemente 
efeitos contrários aos esperados. (SILVA, 2004, p. 94).  

 

 Assim como salienta Silva (2004), os atos de agredir o aluno fisicamente para conter 

o que para tal professor era dito como indisciplina, eram considerados “normais” e 

pedagógicos.  

Apenas em 1990, fruto do desdobramento da Constituição Federal de 1988 bem 

como da reivindicação de inúmeras entidades, movimentos e atores sociais, surge o Estatuto 

da Criança e do Adolescente O ECA. “Ele apresenta uma doutrina jurídica da proteção 

integral”. (PARANÁ, 2010, p.9). 

Desta forma, hoje passa a ser proibido o uso da violência física como método de 

punição. O ECA em seu Art. 15 afirma: “A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 

respeito e à   dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como 

sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis”. (BRASIL, 

1990, s/p). 

Para Saviani (2009) a Pedagogia Tradicional decorre dos interesses da classe social 

dominante, a burguesia, com heranças advindas do “Antigo Regime” e para superar essa 

situação de opressão, nesta tendência, o necessário era superar o problema da ignorância, 

transformando assim súditos em cidadãos. A escola nasce como uma solução à ignorância. 

Em vista disso, Aquino (1996) afirma que a escola dos tempos remotos possuía um 

caráter elitista e conservador. O acesso de pessoas humildes era dificultado pelo próprio 

sistema de ensino, excluindo muitos, e diz que ainda hoje esse processo é fortemente presente.  

Aranha (2006, p.327) mostra que, “ao percorrer a história da educação, podemos 

constatar que, em todas as épocas, a escola foi seletiva, um privilégio de poucos”. Ela afirma 
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que mesmo nos primórdios educacionais, relembrando Comênio (séc. XVII) que defendia 

“ensinar tudo a todos”, estava muito distante de atingir a universalização concreta deste alvo.  

Outro fator que deve ser analisado, é como os conflitos que surgem no interior da 

escola estão sendo administrados.  

 

                A escola é o espaço onde surgem muitos conflitos, que por 
diversas vezes causam a indisciplina e consequentemente a 
violência, o que não é negativo, pois se constituem em práticas 
saudáveis para o desenvolvimento humano, como quando 
aparecem nas brincadeiras, nos jogos, ou práticas esportivas 
(NUNES, 2011, p.16).  

 

Para Nunes (2011) o erro está no modo em que essas situações são administradas, 

sem equilíbrio, e transformando-as em algo negativo, quando tomam rumos indesejados 

muitas vezes, e transformam-se em agressividade, vandalismo, indiferença e depredação do 

patrimônio escolar, além de atitudes de preconceito, discriminação e bullyng.  

Portanto, uma boa ou uma má administração deste conflito é que irá gerar um 

desfecho positivo ou negativo. Cabe então mais uma vez a escola, promover medidas como as 

práticas restaurativas, para conseguir extrair da situação em questão um aprendizado e a 

melhoria no relacionamento entre pessoas e suas divergências de opinião, como salienta 

Nunes (2011).  

De acordo com Parrat-Dayan (2016) é necessário que a comunidade educativa 

intervenha de maneira democrática em situações de conflitos dialógicos. Quando ocorrer tais 

“conversas” entre os educandos. “A colaboração e a discussão organizada tem importância 

fundamental e o professor pode estimular a atitude democrática” (PARRAT-DAYAN, 2016, 

p.74).  

 

4.2 A Indisciplina 

 

Um dos principais entraves enfrentados pelos professores deste século é o fenômeno 

Indisciplina, que por sua vez tem sido causa do abandono da sala de aula por muitos deles, de 

acordo com Silva (2004).  
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Porém, o que realmente é a indisciplina? E como lidar com ela?  E o que é a 

disciplina? Como saber onde termina a indisciplina e começa a violência? 

“A indisciplina e a violência escolar, são, atualmente, dois temas muito presentes nas 

queixas escolares e tem adquirido relativo prestígio nas pesquisas e publicações de modo 

geral” (SILVA NETO, 2011. p.17). O autor afirma que tais pesquisas nas áreas de 

Indisciplina/Violência começaram a adquirir maior importância a partir da segunda metade da 

década de 1980, que retrata as crescentes publicações.  

Para Boarini (2013, p. 124) a troca de letras, dificuldades e problemas na aprendi-

zagem da leitura, escrita e matemática já não detêm o monopólio das queixas escolares. Deste 

modo segundo a autora, o lamento atual de muitos professores tem sido a desatenção às aulas, 

atrasos e agressões verbais. Essas situações tem sido o mais preocupante, passando muitas 

vezes a se caracterizar como violência, pois ameaçam e ofendem, adoecendo as relações 

educacionais.  

Para que haja uma compreensão do que é a indisciplina, se faz necessário descrever o 

que é a disciplina. Para Freire (1995) apud Guzzoni, (1996, p. 27) ela seria “a auto regulação 

da conduta”. Portanto, um autocontrole dos impulsos.  Já de acordo com o Minidicionário 

Prático da língua portuguesa (2007, p.141), o termo disciplina tem o seguinte significado: 

“ensino; ciência; ordem”. 

Aquino (1999) expõe a definição de um aluno disciplinado, ele seria “aquele que 

obedece, que sede, sem questionar, às regras e preceitos vigentes em determinada 

organização” (p.85). Para ele, a disciplina é vista como uma obediência cega a um conjunto 

de normas. 

Parrat-Dayan tem uma perspectiva que vai além de que ser disciplinado é apenas um 

ato de condicionamento de ações, mas um instrumento para o sucesso do aluno.  

 

              [...] a disciplina apresenta-se como uma maneira de ser e de se 
comportar que permite ao aluno alcançar seu desenvolvimento 
pleno, tomando consciência da existência do outro, e que ajuda, ao 
mesmo tempo, respeitar as regras como um requisito útil para a 
ação. (PARRAT-DAYAN, 2008, p. 18). 

 

Para Koff e Pereira (2003) o termo disciplina também está relacionado a adaptação 

do sujeito as regras que são propostas para que haja um “bom convívio social” (p.139). Para 

as autoras, esta preocupação com ênfase na dinâmica da sala de aula, na questão 

disciplina/indisciplina, é uma organização muito mais individual do que um ganho coletivo.  
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Rebelo (2007, p. 44), afirma que a disciplina “servia para manter a ordem e para, 

desde cedo, controlar a criança, preparando-a para servir docilmente às ideias difundidas no 

século XVIII e para protege-la das maldades na natureza humana”.  

Tragtenberg (1985) apud Koff e Pereira (2003 p. 147), contrapõe essa visão de que são 

necessárias punições e a autoridade para a manutenção da disciplina. Eles defendem uma 

organização onde alunos e professores juntos formem os princípios de solidariedade 

proporcionando uma gestão coletiva.   

Vários pesquisadores buscam também definir a indisciplina, como Silva (2004 p.21) “o 

termo indisciplina quase sempre é empregado para designar todo e qualquer comportamento 

que seja contrário às regras, às normas e às leis estabelecidas por uma organização”. Normas 

estas que segundo Rebelo (2007), surgiram com as ideias modernas do homem flexível que 

prematuramente, começasse a moldar e polir as crianças.   

Parrat-Dayan (2008), expressa que a indisciplina é uma transgressão ao regulamento 

interno, uma afronta as boas maneiras. A autora afirma que “o conceito de disciplina está 

relacionado com a existência de regras, e o de indisciplina a com a desobediência dessas 

regras” (p.18).  

Rebelo (2007, p. 45) propõe que da necessidade de se impor a disciplina, obteve-se 

um aluno submisso e silencioso, que favoreceu para o surgimento do que a autora chama de 

“ensino magistrôcentrico, ou seja, centrado no professor e nos conteúdos”.  Essa dominação, 

do aluno deve-se ao fato da pedagogia vigente nas escolas desde o séc. XIX ser a tradicional. 

Libâneo (1994) também corrobora com esta ideia ao afirmar que “a atividade de ensinar era 

centrada no professor que expõe e interpreta a matéria”.  (REBELO, 1994, p. 64). 

Esse tipo de ensino, presente ainda hoje em muitas escolas do país, tem suas raízes 

na concepção da tendência Liberal do séc. XVIII, como afirma Rebelo (2007), propiciando o 

encarceramento e domínio do homem. A autora ressalta que, um dos pontos mais importantes 

desta ideologia, era a conformidade e a quietude durante a transmissão dos conceitos da 

cultura dominante, neste caso, propagados pelo professor.  

Neste caso, o aluno sente-se desajustado, pois aquilo que é transmitido não faz parte 

de sua vivência. Libâneo (1999) afirma que “o aluno apenas adquiria a matéria e a 

memorizava, formando assim um ser humano dissociado da realidade concreta, ou seja, dos 

impasses reais da sociedade e da vida”. 

Esse desajuste acaba por contribuir com a indisciplina, já que, impossibilita o aluno 

de manifestar sua cultura, contraria a cultura dominante, como reforça Rebelo (2007, p. 49) 
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“com isso sua identidade e perspectivas de futuro melhor diminuem e, “não tendo mais nada a 

perder” denuncia a discriminação da qual é vítima por meio de atitudes incômodas entendidas 

por essa concepção como indisciplina”.  

Aquino (1999, p. 45) em seu ponto de vista afirma que a indisciplina surge então 

como um meio de resistência dos alunos.  

 
Indisciplina, então, seria sintoma da injunção da escola idealizada e 
gerida para um determinado tipo de sujeito e sendo ocupada por outro. 
Equivaleria, pois, a um quadro difuso de instabilidade gerado pela 
confrontação deste novo sujeito histórico a velhas formas 
institucionais cristalizadas [...] Desde este ponto de vista sócio-
histórico, a indisciplina passaria, então, a ser a força legítima de 
resistência e produção de novos significados e funções, ainda 
suspeitos, à instituição escolar (AQUINO, 1999, p.45). 

 
 
Segundo Silva (2004, p.21) “O termo indisciplina quase sempre é empregado para 

designar todo e qualquer comportamento que seja contrário às regras, às normas e às leis 

estabelecidas por uma organização”. Para Aquino (1999) a problemática da indisciplina então 

não teria o aluno como a fonte da adversidade, mas sim, a escola que segue recusando 

compreender as diferenças sociais.  

 
 

4.3 Indisciplina X Incivilidade 

 

Almeida e Holanda (2016, p.2) em seus estudos referentes à indisciplina, observaram 

que “as frequentes situações cotidianas de desrespeito entre educadores e educandos, bem 

como entre os próprios alunos revelaram a existência de atos de incivilidade nas escolas”. 

Desta forma, descrever o que é a incivilidade deve ser o ponto de partida. A 

incivilidade, seria de acordo com Lima (2014), o ato de jogar uma caneta que foi emprestada 

pelo amigo, ao invés de ter sido devolvida em mãos, evitando o transtorno desse material ter 

percorrido a sala toda e acertado outra criança. “É neste momento em que o professor deve 

refletir, e compreender que atitudes como esta não são decorrentes de indisciplina, e sim falta 

de orientação para que este aluno compreenda que é falta de educação jogar coisas” (LIMA, 

2014, p.38).  

Então, a incivilidade se diferencia da indisciplina, sendo esta, o que chamamos de 

falta boas maneiras e os bons modos de convivência. 
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            Existe um mínimo de regras sociais para se conviver em sociedade, e 
estas sempre devem ser aprendidas primeiramente com os pais. 
Portanto haverá uma lacuna de boas maneiras e bons modos 
naquelas pessoas cujos pais foram ausentes, física, afetiva ou moral. 
[...] Portanto a incivilidade é a falta de educação – ou fracasso da 
educação. (LIMA, 2014, p.38). 

 

Já a indisciplina, de acordo com Rebelo (2007), vai além dos limites estabelecidos 

para que exista uma boa convivência. Identificar as possíveis atitudes de um aluno 

indisciplinado é o ponto de partida para que o professor possa saber agir. 

 

            O aluno indisciplinado é o que não consegue permanecer quieto, 
falta-lhe paciência para prestar atenção na aula, usa palavras e atos 
para interferir de forma distoante do trabalho pedagógico, seus 
movimentos físicos e sons podem levar os colegas à distração e até 
causar irritação no professor.  (LIMA, 2014, p.36). 

 

Almeida e Holanda (2016) acrescentam o entendimento sobre os atos de incivilidade e 

o que ela representa, explanam que, são estes mínimos atos de ferocidade, que culminam em 

perturbações na rotina escolar. Neste aspecto, as autoras salientam muitos destes 

comportamentos de incivilidade emanando do ambiente familiar, e assim citam: “atualmente, 

diversas crianças apresentam comportamentos que os pais não conseguem coibir. A falta de tempo 

dos mesmos faz com que estes não acompanhem as atividades cotidianas de seus filhos resultando 

na falta de diálogo entre eles” [...] (p.4). 

Silva (2004) alega que, a importância de se estabelecer limites é imprescindível:  

 

            [...] “sem a construção de limites- pela ausência da imposição deles 
por parte dos pais e educadores e pela defesa de puro deixar fazer -, 
ter-se-á crianças e adolescentes completamentes perdidos (sem saber 
o que lhes pertence e o que é alheio, tanto material quanto 
psicologicamente) e, por isso, transgressores de regras sociais. 
(SILVA, 2004, p.44). 

 

Na visão de Silva (2004), os adultos de hoje, são as crianças da geração que viveu 

uma intensa submissão, desta forma pretendem ser diferentes para com seus filhos, 

possibilitando-lhes tudo o que não tiveram, realizando seus desejos. Então Silva (2004 p.64) 
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faz a seguinte indagação “como contribuir para que eles sejam disciplinados, isto é, 

respeitadores de regras e de valores morais e, em consequência, partidários da doçura, se não 

apresentamos e não praticamos tais valores”? 

Almeida e Holanda (2016) fazem uma reflexão, e apontam um dos motivos dos 

crescentes casos de incivilidade nas escolas. 

 

             Por vezes, os atos de incivilidade e sua ocorrência estão associados a 
crianças pertencentes a famílias desestruturadas sejam pelo divórcio, 
vício ou ausência de uma referência paterna ou materna, ou pior, por 
ambos. Todo este ambiente externo à criança a faz crescer sem 
limites, fazendo com que esta inverta os valores. (ALMEIDA; 
HOLANDA, 2016. p.6). 

 

Na visão de Almeida e Holanda (2016 p.5):  [...] “isso nos leva a crer que tais 

ocorrências fazem com que professores tenham um desafio ainda maior: enfrentar o desrespeito, 

manter a ordem e ainda propor atividades de acordo com seu planejamento”, porém, não devem 

deixar de exercer seu trabalho com confiança, e não se deixar abater com os possíveis casos 

de incivilidade. 

 

4.4 Paulo Freire:  introdução a educação problematizadora 

 

Segundo Gadotti (1996) inúmeros educadores têm encontrado nas obras de Paulo 

Freire o estímulo para desenvolver uma prática educativa satisfatória. Suas teorias se 

estendem não apenas na área da educação, mas também na medicina, ciência, antropologia e 

filosofia, entre outras. “Essa trajetória tem feito com que ele seja hoje um dos educadores 

mais traduzidos e lidos do mundo” (p.18).  

Dessa forma, no presente trabalho, quando nos propusemos a analisar o fenômeno da 

indisciplina como parte de um processo que transpassou as relações educacionais ao longo da 

história, fez-se necessário eleger uma categoria de análise que pudesse nos fornecer subsídios 

teóricos para compreender de que maneira a ação do professor deve ser repensada. 

No livro Paulo Freire: Uma biobibliografia, publicado em 1996 como forma de 

homenagear o autor, a esposa Ana Maria Araújo Freire e diversos outros colaboradores, 

traçam a biografia do autor, analisam suas obras, entre outros. “Este famoso educador, Paulo 
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Reglus Neves Freire, conhecido no Brasil e no exterior apenas como Paulo Freire, nasceu em 

Recife, PE, em 19 de setembro de 1921, filho de Joaquim Temístocles Freire e Edeltrudes 

Neves Freire” (GADOTTI, 1996, p.26) 

Formado em Direito pela Universidade de Recife (PE) em 1946, desistiu de exercer a 

profissão, e em 1947 ingressou no Sesi como diretor de Educação e Cultura, instituição na 

qual começaria a desenvolver as bases do famoso "Método Paulo Freire", como salienta 

Gadotti (1996).  

Essa mudança na área de atuação profissional foi explicada em uma entrevista 

concedida à Revista Teoria e Debate (1992), ao responder uma das perguntas feitas por Mario 

Sérgio Cortella e Paulo de Tarso Venceslau. 

 

                 Professor Paulo Freire, pouca gente sabe que antes de se 
transformar em pedagogo o senhor era advogado. Como se deu 
essa mudança? 

                  Eu acabei de escrever sobre isso. Trata-se de um longo texto que 
será uma espécie de retomada da Pedagogia do Oprimido. Um 
dos meus trabalhos, hoje, é uma espécie de arqueologia, 
escavando a minha memória e descobrindo algumas tramas, que 
me conduziram um dia a escrever este livro. Ao retomar 
a Pedagogia do Oprimido, interessa a mim redizê-la. Dizer as 
coisas de novo é tão importante quanto escrever coisas não ditas. 
Estudei Direito porque, em primeiro lugar, morava em Recife. Lá 
não havia outras possibilidades que ultrapassassem Engenharia, 
Medicina, Odontologia, Direito, Belas Artes. Na verdade, eu 
tinha, desde o começo da juventude, um gosto quase irresistível 
por duas coisas que nunca fiz. Qualquer das duas, porém, me 
teria remetido à Educação e à Pedagogia, exatamente pelas 
relações que elas têm entre si (CORTELLA; VENCESLAU, 
1992, p.1). 

 

A Pedagogia do Oprimido, obra criada em 1968, citado por Freire em uma de suas 

entrevistas, foi elaborada no tempo em que passou exilado no Chile, devido a Ditadura 

Militar, instaurada no Brasil em 1964, marcando assim uma nova fase no pensamento 

freireano.   

 

             Posteriormente, em 1968, escreve Pedagogía del oprimido, que 
implica um avanço em sua elaboração teórica e onde coexistem 
categorias de origem cristã (por exemplo, a idéia de diálogo) e 
influências marxistas (a noção de classe social e a divisão em 
“opressores” e “oprimidos”). [...] Freire tinha na memória o Brasil e, 
no Chile, amadureceu as reflexões e experiências nascidas em seu 
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país de origem. Assim, a Pedagogía del oprimido é fruto de um 
conjunto de fatores pessoais (a prisão, suas reflexões intelectuais 
etc.) e histórias (o exílio, as experiências do Brasil vistas do Chile 
em transformação etc.) (GADOTTI, 1996, p. 179).  

 

Os estudos realizados por Freire neste livro, apontam a necessidade da mudança de 

uma educação até então Tradicional, para uma educação problematizadora.  

 

               Com isso, ao denunciarmos a educação bancária, acompanhando 
Freire, realizarmos o anúncio de uma pedagogia libertadora 
freireana: problematizadora e conscientizadora para a educação dos 
educadores. Esse processo de libertação do oprimido, como 
verificamos com Freire, só é possível por meio da educação, desde 
que permita a educadores e educandos tomarem consciência da 
negação do próprio corpo. (BRIGHENTE; MESQUIDA, 2016, 

p. 158).  

 

A temática da Educação Bancária será retomada posteriormente nos resultados e 

discussão desta pesquisa, durante a análise dos documentos, como categoria de análise, 

respondendo a intenção inicial deste capítulo, que foi de apresentar o autor e enfatizar suas 

contribuições para a educação brasileira. 

 

4.5 A prática docente  
 

Hagemeyer (2004) propõe que o caminho da profissão docente possuiu uma relação 

com a história da educação escolar, bem como, com seus problemas e desafios enfrentados. 

Diversos são os dilemas dos professores atualmente.  

De acordo com Silveira (2013) o século XXI é um período de mudanças. De um lado 

o tempo e a pressa, do outro a revolução tecnológica. Deste modo, levando em conta a 

necessidade de se ter profissionais que trabalhem em equipe e conheçam todo o sistema de 

produção, tem-se no cenário da educação uma nova concepção de aprendizagem.  

Segundo Parrat-Dayan (2008) muitos professores acreditam que deveriam recuperar 

os limites que se perderam nessa sociedade, utilizando os regulamentos e normas no caso de 

seu descumprimento. Para a autora, “a disciplina ainda é exercida por meio de controle e 

castigos externos” (p.78). 
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De a acordo com Guzzoni (1995 p. 15), “autoridade é derivado do latim erudito 

auctoritas (atis) que significa qualidade, investidura, competência de autor”. No exercício da 

autoridade não são necessárias nem a persuasão nem a coerção, pois o que está em jogo na 

sua conservação é o respeito pelo cargo ou pela pessoa. (SOARES, 2012, p.848). 

Guzzoni (1995) salienta que o docente é o intermediário entre a liberdade dos alunos 

resolverem sozinhos algo, e, o dever de conte-los, implicando assim na tomada de decisões 

pelo professor.  Sendo assim deve ser a “liderança da autoridade democrática” (p.23). 

 

             Há uma hierarquia na relação professor-aluno e, à medida que os 
alunos amadurecem, tomam não somente suas próprias decisões, 
mas também aquelas relativas ás normas de trabalho em sala de aula. 
Neste caso, o professor direcionará seu trabalho para uma relação 
docente-discente de independência. (GUZZONI, 1995, p.23). 

 

Já o autoritarismo, para Guzzoni (1995), é um desrespeito do professor para com 

seus alunos, uma recusa à autonomia do educando perante o conhecimento. Ele também 

salienta em que implica essa prática no processo educativo “com isso, o resultado mais 

frequente é a repetição mecânica dos conteúdos escolares e a manutenção de uma eterna 

relação de dependência frente ao professor. (p.48). 

Segundo Parrat-Dayan (2008, p.78) aulas cujas “propostas possuem um estilo pouco 

interessante e pouco significativo para o aluno, gera desinteresse”, o que para ela, também 

gera um dos focos de indisciplina. Então teria outra maneira para a transmissão do 

conhecimento científico sem uso do autoritarismo? Segundo a autora, envolver a criatividade 

do aluno pode fazer com que se apaixone pelo que está estudando.  

 
               O que se aprende pode então, ligar-se a outros conhecimentos de 

outras disciplinas. Nesse momento é possível aprofundar os 
conhecimentos daquela disciplina. O poder de pensar e fazer 
conexões com outras áreas do saber envolve a criatividade do 
aluno e pode leva-lo a se apaixonar pelo que está estudando 
(PAARAT-DAYAN, 2008, p.63). 

 

 A autora se refere a um ensino interdisciplinar, uma maneira diferente de 

encaminhar o trabalho pedagógico, “onde não se trata apenas de incorporar informações sem 

saber o porquê, mais sim conhecer suas bases” (PARRAT-DAYAN, 2008, p.63). 
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Freire (1996, p.46) destaca que a prática docente exige reflexão, e para que isso 

ocorra é necessário que haja “formação permanente do professor, o momento fundamental 

da reflexão crítica sobre a prática”. Assim segundo o autor, quando se pondera essa questão, 

aprimora-se a prática que virá em seguida. 

  
4.6 O Ensino Fundamental Anos Finais 

 

O público alvo desta pesquisa são os adolescentes do ensino fundamental - anos 

finais, etapa que é assegurada pela lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional – LDB 

9394/96 e que prevê em seu Art. 32 “que o ensino fundamental, com duração mínima de nove 

anos, obrigatório e gratuito na escola pública, e terá por objetivo a formação básica do 

cidadão” [...] (BRASIL, 1996, p.17).  Portanto cabe uma análise específica sobre a fase em 

que estes alunos se encontram. 

A Educação básica, que inclui as etapas da educação Infantil, o Ensino Fundamental 

anos iniciais e finais e o Ensino Médio, estão definidos no art. 21 da LDB 9394/96, 

estabelecendo assim seus fins: “a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos” (BRASIL, 1996). 

Para Saveli (2008), todas as sociedades que já adquiriram o conhecimento da 

importância da educação como um direito, e com ela o exercício da cidadania, como 

subterfúgio para todos os direitos básicos.    

Já para Cury (2002) o nosso país ganhou com a Constituição de 1988, contornos 

mais complexos. 

 

             Analisá-la não é fácil exatamente porque as contingências que a 
cercam são múltiplas e os fatores que a determinam têm sido objeto 
de leis, políticas e programas nacionais, alguns dos quais em 
convênio com órgãos internacionais. (CURY, 2008, p. 3). 

 

 Cury (2008) afirma que nossa legislação educacional é fruto de muita luta e de 

muito esforço por parte de educadores que se esmeraram para que determinados anseios se 

formalizassem em lei. O Plano Nacional de Educação PNE (2014) em suas metas também 
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aborda com especificidades próprias a importância do Ensino Fundamental, como apresenta a 

meta 2. 

 

             Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 
95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na 
idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 
(BRASIL, 2014, p.9). 

 

De acordo com os Cadernos Temáticos do Estado do Paraná (2010), no dia 25 de 

setembro de 2007 é promulgada pelo presidente em exercício, José Alencar Gomes da Silva, a 

Lei 11.525/07. Nela consta a necessidade de aulas que abordem especificamente os direitos 

das crianças e adolescentes.    

 

            Art. 32. § 5o O currículo do ensino fundamental incluirá, 
obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 
1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada 
a produção e distribuição de material didático adequado. (PARANÁ, 
2010, p.10). 

 

A divisão feita entre os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, são 

consequência de uma divisão no processo de municipalização da educação, que ocorreu no 

Brasil nas últimas décadas (SANTOS; GISI, 2017). 

Desta maneira, a organização legal desta obrigatoriedade entre Município e Estado, 

se deu mediante à LDB 9394/96.  

 
Art.17. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal 
compreendem: [...] 
III- as instituições de Ensino Fundamental e médio criadas e 
mantidas pela iniciativa privada. 
Art.18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 
I – as instituições de ensino fundamental, médio e de educação 
infantil mantidas pelo poder público municipal; 
II- as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela 
iniciativa privada (BRASIL, 1996). 
 

 Desta maneira fica definido que a Educação Infantil e o Ensino fundamental I estão 

aos cuidados do município, e o Ensino Fundamental II do Estado. 
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Santos e Gisi (2017), afirmam que esse processo de desarticulação influenciou 

profundamente a vida dos estudantes devido às práticas pedagógicas distintas entre os anos 

iniciais e finais. Uma das questões se refere ao fato de que na fase I do Ensino Fundamental, o 

número de professores é menor. A relação afetiva e a figura de um único regente, o detentor 

de autoridade única, durante os anos iniciais, contrastam com a dificuldade que os alunos 

encontram para se adaptar as mudanças quando chegam aos anos finais do fundamental, 

especialmente no sexto ano, com vários docentes em curtos intervalos de tempo, uma carga de 

conteúdos extensa, nova matriz curricular, e diferenças na organização que afetam até mesmo 

os crescentes casos de indisciplina.  

 

4.7 A Adolescência  

A adolescência, se constitui hoje como uma das fases da vida mais cercadas de 

discussões, tanto pelos pais, quanto a comunidade educacional, como afirma Morse e Wingo, 

ao dizer que os adultos tem muitos problemas com os adolescentes [...] “e que a comunidade 

se preocupa com as agitações dos jovens e com a delinquência (1998,  p. 175). 

Almeida (2005, p. 221) apud Santos, Cruz e Belém (2014) afirmam que no século 

XVIII os jovens passaram a se destacar, de maneira coletiva como na carreira militar, e a 

urgência de mão de obra qualificada nas fábricas após o processo de industrialização, 

passaram então a ser alvos do Sistema Nacional de Ensino, ampliando o processo de 

escolarização dos mesmos, tornando-os aptos ao trabalho. 

É nesta fase que as mudanças corporais são extremamente significativas, e para 

Morse e Wingo (1978), existe um processo de aceitação deste adolescente para compreender 

as mudanças em seu corpo e para aceitá-lo. Para os autores, trabalhar com estes jovens no 

início da adolescência exige muita paciência. 

Mesmo com tantas críticas e temores a esta fase, Calligaris (2000), afirma que de 

certa forma muitos adultos querem ser adolescentes, desejam menos comprometimento com 

as tarefas diárias, e a formação de ideias próprias, aproveitando mais a vida e seus júbilos.  

  

             Os adolescentes ideais têm corpos que reconhecemos como 
parecidos com os nossos em suas formas e seus gozos, prazeres 
iguais aos nossos e, ao mesmo tempo, graças à mágica da infância 
estendida até eles, são ou deveriam ser felizes numa hipotética 
suspensão das obrigações, das dificuldades e das responsabilidades 
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da vida adulta. Eles são adultos de férias, sem lei. [...]  Mas 
podemos, por exemplo, imitar seus estilos. 

             A adolescência se torna assim um ideal dos adultos. Ou seja, os 
adultos não se contentam mais com o consolo oferecido pela visão 
das criancinhas felizes. Eles encontram nos adolescentes idealizados 
um prazer menos utópico e mais narcisista. Os adolescentes 
oferecem uma imagem plausível, praticável (CALLIGARIS, 2000, p 
4). 

 
 

As exigências na fase da adolescência são mais elevadas do que na infância, pois ele 

é “praticamente um adulto,” (MORSE; WINGO, 1978) mas, geralmente o controle de suas 

ações e o seu proceder, ainda estão presentes, evitando estragos ou intempéries. Desta 

maneira se encontra na posição de ser jovem e adulto ao mesmo tempo.  

Calligaris (2000, p. 4) também corrobora com esta ideia quando diz: “aos poucos, os 

adultos verificam que essas crianças que estão se preparando, já são um pouco crescidas, elas 

constituem uma nova mistura, inédita”. 

No que diz respeito ao professor ele se torna, segundo Morse e Wingo (1978), uma 

figura de imitação e identificação, suas ações estão sendo constantemente observadas pelos 

adolescentes.   

Crestani (2016, p.12) corrobora com a ideia ao afirmar que “é preciso convir que o 

adolescente está no início da sua descoberta do estado adulto e carece de experiências 

comportamentais do adulto”.  

No âmbito das relações sociais, o adolescente tem a necessidade de se sentir aceito 

por outras pessoas, de formar grupos, como salienta Morse e Wingo (1978), essa composição 

de jovens e sua turma, propicia ao adolescente um lugar para conhecer novas pessoas e 

interagir socialmente, sentindo que ele faz parte daquele grupo.  

 

            Os adolescentes, como vimos, se reúnem em grupos que podem ser 
mais ou menos fechados, mas sempre apresentam ao mundo uma 
identidade própria, diferente do universo dos adultos e dos outros 
grupos. No mínimo, são comunidades de estilo regradas por traços 
de identidade claros e definidos, pois os membros devem poder 
pertencer a elas sem ter de coçar a cabeça se perguntando: "Mas o 
que será que os outros querem para me aceitar?" Os grupos têm, 
portanto, em comum um look (vestimentas, cabelos, maquiagem), 
preferências culturais (tipo de música, imprensa) e comportamentos 
(bares, clubes, restaurantes etc.). (CALLIGARIS, 2000, p. 2). 
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Crestani (2016) afirma que quando o adolescente se sente mal apreciado pelos 

adultos tende a isolar-se, de maneira geral, muitas vezes em seu quarto, onde ninguém irá 

fazer questionamentos, ele não será frustrado e terá uma espécie de paz. Nessas horas, 

segundo ele, o mundo globalizado envolve seus olhares, fazem ficar deslumbrados com o 

mundo, e assim ele se sente incluído em uma espécie de grupo social. Porém o impacto 

gerado por essas ações está criando adolescentes individualistas, consumistas, daí advém a 

importância da construção dos saberes relacionados a esta fase.  
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5 METODOLOGIA 
 

De acordo com Filho e Santos (1998, p. 212) “o método nada mais é do que o 

caminho a ser percorrido para atingir um objetivo proposto. Em função da proposta de 

trabalho ou da área da pesquisa” [...]. Para o autor, após definidos os objetivos, é importante 

que seja delimitados os métodos que serão utilizados. 

Barros e Lehfeld (2000, p.1) afirmam que a metodologia “consiste em avaliar os 

vários métodos disponíveis, identificando suas limitações ou não em nível das implicações de 

suas utilizações”. Para os autores, os métodos usados tem em vista solucionar o problema 

inicial da pesquisa. 

Deste modo, a pesquisa aqui apresentada recorreu a um levantamento bibliográfico 

sobre a temática e uma abordagem qualitativa, buscando solucionar a problemática inicial 

deste trabalho.  

A pesquisa bibliográfica, que segundo Marconi e Lakatos (1999, p.73) “ou de fontes 

secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros [...] até meios de comunicações orais: 

rádio, gravações [...] e audiovisuais: filme e televisão”. 

É importante delimitar as fases do trabalho e os conteúdos pragmáticos. 

Fase Inicial 
a) Elaboração de um plano de atividade (previsão geral e inicial– 

cronograma); 
b) Seleção e escolha do tema ou assunto; 
c) Delimitação do tema-problema (aspectos e ângulos 

estipulados para a abordagem); [...] 
Fase Média 
a) Leitura e documentação das obras selecionadas; 
b) Organização e classificação do material coletados; 
c) Redação provisória de cada capítulo, com notas e citações. 
Fase Final 
a) Correção e elaboração definitiva do texto; 
b) Elaboração da conclusão; 
c) Elaboração da introdução; 
d) Bibliografia, anexos, apêndices. 
e) Título do trabalho; 
f) Revisão final e datilologia; 
g) Apresentação. (BARROS; LEHFELD, 2000, p. 25). 

 
 

Marconi e Lakatos (1999) afirmam que a metodologia qualitativa tem suas raízes na 

Antropologia, quando os Antropólogos notaram que alguns dados não podiam ser 
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dimensionados, apenas interpretados.  Além da Educação, esta metodologia também passou a 

ser usada pela Sociologia, Psicologia, Geografia Humana, entre outros.  

Para Marconi e Lakatos (1999, p.269) “a metodologia qualitativa preocupa-se em 

analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano, formando análises mais detalhadas sobre as investigações”. Os 

autores ainda apresentam as características desse tipo de pesquisa. 

 

              Os métodos, em geral, englobam dos momentos distintos: a 
Pesquisa, ou coleta de dados, e a Análise e Interpretação, 
quando se procura desvendar o significado dos mesmos. [...] 
Na pesquisa qualitativa há um mínimo de estruturação prévia. 
Não se admitem regras precisas, como problemas, hipóteses e 
variáveis antecipadas, e as teorias aplicáveis deverão ser 
empregadas no decorrer da investigação (MARCONI; 
LAKATOS, 2011, p.271). 

  

Um dos instrumentos utilizados na abordagem qualitativa foi a análise documental. 

De acordo com Marconi e Lakatos (1999, p.64) “é a fase da pesquisa realizada com o intuito 

de recolher informações prévias sobre o campo de interesse”. Segundo os autores, o cunho 

principal deste tipo de pesquisa está limitada a documentos, que podem ser escritos ou não, 

sendo intitulados de fontes primárias”. 

 Para Marconi e Lakatos (1999, p.20) “os dados devem ser, quanto possível, 

expressos com medidas numéricas”. Assim, para os autores a coleta de dados dará ao 

pesquisador não somente a confirmação de suas hipóteses, mas justificá-las. 

De acordo com Marconi e Lakatos (1999, p.64) “é a fase da pesquisa realizada com o 

intuito de recolher informações prévias sobre o campo de interesse”. Segundo os autores, o 

cunho principal deste tipo de pesquisa está limitada aos documentos, que podem ser escritos 

ou não, sendo intitulados de fontes primárias. 

Já o método utilizado na pesquisa quantitativa foi o questionário, De acordo com 

Barros e Lehfeld (2000) é habitual seu uso em pesquisas de campo para a coleta de dados. 

Marconi e Lakatos (1996, p.100) definem que o “questionário é um instrumento de coleta de 

dados constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito 

e sem a presença do entrevistador”.  
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Assim esta coleta de dados foi realizada por meio do google docs, um pacote de 

aplicativos da internet (Google Drive), sendo enviado para os professores que lecionam no 9º 

ano de colégio estadual do município de Apucarana, via Wathsaap.                 

 

5.1 Local da pesquisa 

O local escolhido para a pesquisa de campo foi um Colégio Estadual do Município 

de Apucarana, norte do Paraná, em nível Fundamental – anos finais, sendo este localizada em 

uma zona de vulnerabilidade da cidade.  

 
5.2 Participantes da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com os professores que lecionam para o 9º ano do ensino 

Fundamental- anos finais, por meio de um questionário online. Também contamos com o 

apoio da equipe pedagógica da instituição, que forneceu o PPP e o Regimento, para as 

análises.  

5.3 Instrumento 

Foi realizada uma pesquisa de campo de caráter investigativo exploratório, pois 

como menciona Oliveira (2001 p.134) “é dada ênfase à descoberta de práticas ou diretrizes 

que precisam modificar-se e na elaboração de alternativas que possam ser substituídas”.  

 Para construirmos um trabalho fidedigno às propostas iniciais buscamos utilizar um 

questionário estruturado destinado aos professores por meio de um pacote de aplicativos da 

internet (Google Drive), sendo enviado para os professores que lecionam no 9º ano de colégio 

estadual do município de Apucarana, via e-mail ou Wathsaap. Foram feitas nove perguntas, 

curtas e diretas, pois de acordo com Barros e Lehfeld (2000, p.90) “aconselha-se que o 

questionário não seja muito exaustivo, desanimando o pesquisador”. 

O uso das tecnologias em pesquisas no Ensino superior ainda é pouco utilizado, no 

entanto, são muito uteis e de fácil acesso. 

 

               As tecnologias que permitem a colaboração possibilitam aos 
utilizadores trabalharem de forma colaborativa no desenvolvimento 
de conteúdos, pelo que se podem enquadrar, nesta categoria de 
tecnologias da comunicação- TC, soluções como o GoogleDocs 
(atualmente integrado no Google Drive), os Mindmaps, os wikis e 
também outras ferramentas mais específicas como o Google 
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Calendar e o Doodle, que permitem o contributo de vários 
utilizadores na realização de tarefas comuns como, por exemplo, 
trabalhar em conjunto num mesmo documento, ou agendar, de 
forma facilitada, encontros com outras pessoas (GRODECKA; 
WILD & KIESLINGER, 2009 apud MORAIS, POMBO, 
BATISTA, 2014 p.29). 

 

Já no que tange ao questionário especificamente, “ele é o instrumento mais usado 

para o levantamento de informações” (BARROS; LEHFELD, 2000, p.90). Os autores 

afirmam que as questões podem ser tanto abertas quanto fechadas. Esta pesquisa se restringiu 

apenas as questões fechadas, sendo um total de dez. 

Como em todo instrumento, há pontos positivos, quanto negativos para sua 

execução. 

 

Vantagens 

a) O questionário possibilita ao pesquisador abranger um maior número 
de pessoas e de informações em curto espaço de tempo do que outras 
técnicas de pesquisa; 

b) O questionário facilita a tabulação e o tratamento dos dados obtidos, 
principalmente se for elaborado com maior número de perguntas fechadas de 
múltipla escolha; 

c) O pesquisador tem o tempo suficiente para refletir sobre as questões e 
responde-las mais adequadamente; [...] 

Desvantagens 

A principal limitação do questionário, como já foi dito, refere-se à sua 
devolução; além disso, o grau de confiabilidade das respostas obtidas pode 
diminuir em razão de que nem sempre é possível confiar na veracidade das 
informações (BARROS; LEHFELD, 2000, p. 91).  

 

Objetivou-se com o uso desse instrumento demonstrar o que os professores pensam a 

respeito do fenômeno da indisciplina e em que ela mais afeta no cotidiano da sala de aula, 

bem como eles lidam com este impasse com seus alunos.  

 Para analisar os documentos institucionais da escola utilizamos o método de análise 

documental no qual foram analisados fontes primárias: inicialmente o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da instituição, buscando compreender qual é a linha teórica que a escola 

segue, bem como as metodologias descritas, os meios de avaliação, o que o estabelecimento 

propõe como punição aos alunos cuja conduta não seja disciplinar, entre outras informações. 
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Outro documento explorado, foi o Regimento Escolar, cujo objetivo foi identificar quais são 

os direitos e deveres do aluno, bem como, o que deve ser feito em situações de indisciplina.  

 
5.4 Procedimentos 

A fase inicial da pesquisa consiste na análise do PPP da instituição, cabendo a análise 

específica dos pontos de métodos de avaliação, qual a filosofia e a referência teórica seguida e 

se há descrição de quais rumos tomar quando ocorrerem incidentes de indisciplina e violência 

no espaço escolar. 

Outro documento em análise foi o Regimento Escolar, realizando leitura e análise de 

alguns pontos, tais como sanções e deliberações de direitos e deveres dos alunos.  

 Por fim, foi enviado aos professores participantes via wathsapp, um arquivo do 

google docs contendo seis perguntas fechadas, sobre a temática da indisciplina. Ela buscou 

compreender o que é a indisciplina na visão dos professores, como lidam com esses 

acontecimentos e em que ela os tem afetado no trabalho em sala.  

 Em seguida foram tabuladas as informações da pesquisa, buscando em conjuntura 

com a pesquisa bibliográfica sanar o problema de pesquisa acima citado. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

Neste momento, apresenta-se o desenvolvimento do trabalho de campo, o resultado da 

pesquisa e as discussões dos resultados, que tem por objetivo geral analisar o que é a 

indisciplina no âmbito escolar do ensino fundamental II, e investigar como a metodologia do 

professor pode contribuir com a indisciplina e afetar o trabalho docente.   

 Nesta etapa do trabalho, será abordado como foi a elaboração do questionário, sua 

aplicação via wathsapp, bem como a pesquisa documental do PPP, o Regimento Interno e o 

PTD dos professores.   

 

6.1 A Escola 

A instituição analisada foi fundada no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e 

setenta e seis (1976), onde dirigentes estaduais e municipais, atendendo a solicitações da 

comunidade inauguraram a Escola, que levou o nome de um pioneiro da cidade de 

Apucarana. 

De acordo com o site institucional, seu principal objetivo é “desenvolver um saber 

voltado à formação de uma juventude com capacidade e discernimento, para modificar os 

rumos da história, ajudando desta forma a construir, construindo-se” (ESCOLA 

PESQUISADA).  

Faz parte dos colaboradores da instituição o pessoal “Administrativo Pedagógico: 

Diretora, Equipe Pedagógica, Professores, Secretária, Agente Educacional I e II” (ESCOLA 

PESQUISADA).  No período matutino trabalha apenas uma pedagoga, e no vespertino outra. 

A gestão administrativa conta com uma diretora e um total de 35 docentes e 392 alunos. 

 A organização física do Colégio, foi descrita no PPP e está assim alicerçada: 

 

Oito salas de aula, uma com capacidade para 40 alunos e sete para 35. Dois 
banheiros coletivos (masculino e feminino). Dois banheiros individuais 
(masculino e feminino). Sala dos professores. Pátio coberto. Biblioteca (sala 
adaptada). Laboratório de informática. Equipe pedagógica. Sala de recurso 
multifuncional I. Secretaria. Cozinha. Quadra esportiva coberta. Espaço para 
estacionamento sem cobertura. Residência do caseiro. Área externa (pátio) 
(ESCOLA PESQUISADA). 
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Também é necessário salientar, que o Colégio fica situado em uma zona de 

vulnerabilidade social, conjuntura que aparece no PPP. 

 

As desigualdades são alarmantes, gerando, por conseguinte, um quadro de 
exclusão social. Esse quadro também se apresenta em nosso contexto, 
caracterizando nossa sociedade, em sua grande maioria, com baixo poder 
aquisitivo, ausência de infraestrutura, presença de subempregos, falta de 
segurança, precariedade dos serviços públicos oferecidos à população, baixo 
grau de instrução e pouco acesso à cultura, causando um desestímulo na 
população, gerando acentuadas desigualdades sociais. 

A análise dessa realidade revelou-nos que a maioria dos alunos apresenta:- 
nos aspectos cultural, social e econômico: que são filhos de pais com pouca 
escolaridade e empregos de mão-de-obra não qualificada; renda familiar em 
média de um a três salários mínimos; moram em casas pequenas e de 
aluguel; como meio de comunicação, utilizam-se do rádio e televisão; 
95% utilizam-se do sistema público de saúde (ESCOLA 
PESQUISADA). 

 

O PPP (2012, p. 21) afirma que “os docentes sofrem também com as dificuldades de 

infraestrutura, baixa renda familiar, falta de segurança, precariedade dos serviços públicos 

oferecidos à população e difícil acesso às diversas formas de lazer e cultura”. 

 

6.2 Análise dos Documentos 

Para melhor investigação e discussão dos resultados a análise foi dividida em 2 

etapas: análise dos documentos da instituição, sendo eles o Regimento Escolar e o PPP, em 

seguida, um questionário enviado via WhatsApp aos professores que lecionam no nono ano. 

 

6.2.1 O Projeto Político Pedagógico  

 
O Projeto Político Pedagógico – PPP é um documento norteador da escola, e que 

segundo Veiga e Fonseca (2001, p.45) “é um desafio que busca novas trilhas para a escola”, 

trazendo assim novos caminhos no compromisso com a educação.  

A LDB 9394/96, estabelece como dever da escola a elaboração deste documento, em 

seu Art. 12 “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema 

de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica” (BRASIL 

1996). 
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Veiga (2009) chama a atenção para a terminologia descrita na lei, a chamada 

proposta pedagógica está ligada a organização do trabalho pedagógico da escola, como a 

organização didática e metodológica das aulas até as atividades da administração, ou seja o 

PPP. Para a autora, é dever da equipe pedagógica e diretiva coordenar a elaboração deste 

documento, mas também afirma ser importante e necessária a participação de toda 

comunidade escolar. 

 

                Se, por um lado, a coordenação do processo de construção, 
execução e avaliação do projeto político-pedagógico é tarefa do 
corpo diretivo e da equipe técnica, por outro, é corresponsabilidade 
dos professores, dos pais e responsáveis, dos alunos, do pessoal 
técnico-administrativo e dos segmentos organizados da sociedade 
local, contando, ainda, com a colaboração e a assessoria efetivas de 
profissionais ligados às Superintendências Regionais da Secretaria 
de Estado da Educação. (VEIGA, 2009, p.165). 

 

O PPP segundo Veiga (2009) busca dar a escola a sua individualidade, objetivando 

uma educação de qualidade, nas suas dimensões indissociáveis: “a formal ou técnica, a social 

e a política” (p.167). No que se refere à educação formal, segundo a autora, evidência os 

instrumentos, métodos e técnicas.  

           Durante a análise do PPP, o aspecto que se desejava inicialmente identificar, era a 

linha teórica seguida pelo colégio. A princípio, julgou-se que o mesmo pertence a uma 

abordagem Libertadora, pelo fato de expressar a busca da emancipação de seus alunos.  

 

             Assim constitui-se num processo democrático de decisões, adquiridas 
no âmbito escolar, a fim de favorecer o encaminhamento 
pedagógico, com vistas à emancipação do indivíduo e melhoria da 
qualidade do ensino aprendizagem da nossa Instituição Escolar, 
sendo organizado em três partes essenciais (ESCOLA 
PESQUISADA, 2012). 

 

Posteriormente, no processo de leitura, encontramos aspectos contraditórios, pois o 

PPP afirma que o objetivo do colégio é “transmitir conhecimentos como forma de perpetuar 

cultura, desenvolver a personalidade e estimular a sociedade” (ESCOLA PESQUISADA, 

2012).  Verifica-se deste modo, uma explanação de ideias de uma escola tradicional, com a 

simples difusão de conteúdos, sem nenhuma reflexão crítica, que promova a autonomia do 

sujeito na luta por seus direitos e melhoria de sua qualidade de vida. 
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Já no tocante a cultura, nota-se o desejo de eternizar a cultura, concepção também 

pertencente ao modelo tradicionalista, que busca valorizar apenas os aspectos da cultura 

elitista, desconsiderando as demais manifestações e gerando a indisciplina.   

 

             Isso acaba por contribuir com a indisciplina, que analisada por este 
prisma, deve ser entendida como “atitudes contrárias e ameaçadoras 
aos preceitos capitalistas, representantes da ideologia dominante e 
estabelecidas como verdades absolutas [...] impedindo a 
conscientização social em que vivem, gerando contraditoriamente a 
indisciplina, que renova as manifestações que não fazem parte as 
normas estabelecidas pela cultura dominante (REBELO, 2007, p.49). 

 

A autora afirma que se aquilo que faz parte a cultura dele não é valorizado eles tendem 

a criar um mecanismo denominado “resistência” (p.49). Para ela, as aulas tradicionais e 

“maçantes”, são o pontapé inicial para o acontecimento deste fenômeno, não podendo falar, já 

que suas contribuições não possuem valor, as perspectivas diminuem, e não “tendo nada a 

perder” (p.49) os mesmos denunciam seu descontentamento como o desacato, desordem entre 

outros. 

Logo mais adiante, deparei-me com o seguinte parágrafo: “Idealiza ser uma escola 

socialmente progressista, baseada na pedagogia histórico crítica que entende o aluno como 

sujeito autônomo da sua própria história e de seu próprio desenvolvimento” (ESCOLA 

PESQUISADA). Novamente manifesta-se mais um desacordo de ideias. Suhr (2012, p.153) 

descreve esta tendência pedagógica ao salientar “a pedagogia Histórico-Crítica se baseia na 

compreensão de que a realidade não é estática e linear, mas, sim, dialética”. Isso revela outro 

paradoxo no PPP com relação as convicções já citadas anteriormente. 

Em vista disso, analisou-se a importância de se estabelecer e ter clareza de qual é o 

objetivo que se pretende alcançar e qual a filosofia que a escola irá assumir, uma vez que o 

PPP é uma união entre teoria e prática. 

 

               A prática é vista como ponto de partida para a produção de novos 
conhecimentos. Por outro lado, a teoria isoladamente não gera 
transformações, não produz realidades inovadoras, por que ela se 
concretiza por meio da prática que a consubstancia. Teoria e 
prática são elementos distintos, porém inseparáveis na construção 
do projeto (VEIGA, 2001, p. 57). 
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Figura 2 - Concepções de Projeto de Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  VEIGA, 2001 

 

Construir o Projeto Político Pedagógico na concepção emancipatória da educação 

significa trilhar novos caminhos na instituição, desenvolvendo a consciência crítica de uma 

escola melhor para todos. A autora Veiga (2001) sintetiza através de um quadro comparando 

as duas concepções de PPP que a escola pode escolher assumir em seus diferentes 

significados.  

Quando fazemos a análise deste quadro, nos deparamos com função a de educadores 

e seu papel decisivo no “sentido de contribuir para clarificar e desvelar as fundamentações 

teóricas que respaldam essa lógica” (VEIGA, 2001, p.65).  

Outro ponto investigado no PPP, está ligado a data de sua elaboração, sendo este 

escrito em 2012 e não tendo até o presente momento nenhuma reformulação publicada. Há 

também a necessidade de se colocar que este documento não está de acordo com as novas 

deliberações da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC aprovada em 2018, que deve 

regulamentar o ensino fundamental II, nível estudado nesta pesquisa. 

 

              A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de 
caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 
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aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 
ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a 
que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano 
Nacional de Educação (PNE) (BNCC, 2018, p.6). 

 

               A necessidade de que se haja um planejamento das atividades 

desenvolvidas pelos professores, também foi alvo de análise. 

 

              Quando compreendemos o Currículo escolar como o 
planejamento das ações escolares que possibilitarão ao 
educando uma real compreensão das necessidades sociais e das 
diversas possibilidades de conhecimentos, estamos direcionando 
estas atividades para que este educando possa explorar ao 
máximo os seus poderes de comunicação. (ESCOLA 
PESQUISADA, 2012). 

 

Mesmo valorizando a importância do ato de planejar, o colégio não estava munido 

dos planos de ensino de seus professores, visto que este trabalho almejava também os 

analisar.  Há de se salientar que as aulas se iniciaram em meados de fevereiro, e esta pesquisa 

foi realizada no final de março. Quando solicitado à pedagoga a mesma informou que apenas 

três professores haviam entregue os respectivos planos, no entanto, ainda não teria tido tempo 

de corrigi-los e consequentemente imprimi-los. 

No que se refere ao marco situacional, o documento faz uma descrição do alunado 

em seu aspecto social, “as desigualdades são alarmantes, gerando, por conseguinte, um 

quadro de exclusão social” (ESCOLA PESQUISADA, 2012). Isso me fez tecer reflexões em 

que a escola estaria contribuindo para que esta situação fosse alterada, então busquei analisar 

a concepção de currículo assumida pelo colégio. 

Segundo Veiga (2001, p. 154) “é a organização curricular que estabelece pontos de 

apoio ao planejamento das atividades de ensino e à ação educativa”. O currículo escolar, 

também pode ser um fator decisivo da indisciplina escolar, como salienta Rebelo (2007). 

O documento trazia em suma, uma certa melhora dos resultados até 2010.  

 

            Conseguimos verificar que em 2007 houve 21,81% de alunos 
reprovados e 4,93% de desistentes; em 2008, 21,78% dos alunos 
reprovam e 3,68% desistiram dos estudos; 2009, 15,64% dos alunos 
reprovaram enquanto 3,83 % abandonaram a escola, já em 2010, 
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23,34% reprovaram e 0,24% desistiram dos estudos (ESCOLA 
PESQUISADA, 2012). 

 

Nestes últimos anos nota-se uma certa oscilação nos valores, isso mostra que o 

colégio ainda tende a melhorar cada dia mais. Para que estes números alterassem o 

documento faz menção a alguns projetos e ações que foram implantados. 

 

           Para reverter essa situação o Governo Federal criou o PDE - escola 
com o propósito de melhorar a aprendizagem dos alunos e, por 
consequência, elevar os Índices de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB. Atendimento educacional especializado (AEE) - Sala 
de recursos multifuncionais onde são atendidos 15 alunos com 
dificuldades de conteúdos, raciocínio lógico, déficit de atenção, 
hiperatividade e dificuldades cognitivas. A Sala de Apoio está 
disponibilizada a fim de trabalhar a individualidade do aluno, suas 
dificuldades de conteúdos e possíveis distúrbios de aprendizagem, 
funcionando em contra turno. São atendidos alunos de 6º e 9º ano, 
mediante relatório dos professores e equipe pedagógica com a 
avaliação do professor responsável pela sala de apoio, com máximo 
de 15 alunos em cada matéria, português e matemática. O Programa 
Mais Educação instituído pela Portaria Interministerial no 17/2007 e 
pelo Decreto no7. 083 de 27 de janeiro de 2010 integram as ações do 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia 
do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a 
organização curricular, na perspectiva da Educação Integral. 
CELEM - Centro de Línguas Estrangeiras Modernas - que desde 
2009, oferta a língua espanhola, como um ensino extracurricular, 
plurilinguística e gratuito para alunos da Rede Estadual Básica, 
matriculados no Ensino Fundamental (anos finais), no Ensino Médio 
e Educação de Jovens e Adultos. O Plano de Atendimento 
Personalizado a aluno em distorção idade-série, também vem de 
encontro as necessidades da escola visando a reclassificação de 
alunos em distorção idade -série, já que na Instituição de Ensino o 
índice é alto. Formação continuada é o momento reservado aos 
professores para as necessárias aquisições de novos 
conhecimentos, através de materiais, é o momento de integração 
entre os professores em suas áreas de atuação, com debates, trocas 
de experiências que, conduzem a novos encaminhamentos 
metodológicos (ESCOLA PESQUISADA, 2012). 

 
Veiga (2001) certifica que mesmo sendo estruturado uma organização curricular 

dinâmica ela torna-se “insuficiente para produzir resultados satisfatórios, uma vez que o 

sucesso ou fracasso está muito mais ligado ao modo como são concebidas e desenvolvidas as 

relações de aprendizagem” (p.153). 

Esta é a principal crítica de Paulo Freire, no que se refere a educação bancária. 

Para entendermos a educação problematizadora ou libertadora, e como usá-la na prática em 
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sala de aula, se faz necessária a compreensão do que é a concepção de educação bancária, 

citada na obra Pedagogia do Oprimido.  

 

             Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e 
depósitos que os educandos, meras incidências, recebem 
pacientemente, memorizam e repetem. Eis ai a concepção de 
educação “bancária” da educação, em que a única margem de ação 
de ação que se oferece aos educandos é a de receber é a de 
receberem os depósitos, guarda-los e arquivá-los (FREIRE, 1987, 
p.58).   

 

Esta concepção segundo Rebelo (2007) é condenada por Freire, por motivos como a 

transmissão do conhecimento de forma mecânica, ou seja, sem assumir verdadeiramente uma 

significação, e também, por essa difusão de conteúdos se dar de forma perpendicular, sendo 

de cima para baixo, apenas o educador o detentor de todo o conhecimento, tendo um papel 

elevado em relação ao aluno.          

Freire (2004, p.58) já denomina que a “educação se torna um ato de depositar, em 

que os educandos são os depositários e o educador o depositante”, isso torna a educação um 

processo de submissão e opressão para com os alunos.  

Rebelo (2007, p.48) salienta que neste modelo de educação “não há construção do 

conhecimento em busca da transformação e superação das dificuldades sociais; pelo contrário, 

com o objetivo de transmitir valores e conhecimentos de forma fragmentada” [...]. Para a 

autora deste modo o sujeito não participa de processos inovadores.  

 

               Na medida em que esta visão “bancária” anula o poder criador dos 
educandos ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua 
criticidade, satisfaz aos interesses dos opressores: para estes, o 
fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua 
transformação[...]. Por isso mesmo é que reagem, até 
instintivamente, contra qualquer tentativa de educação estimulante 
do pensar autêntico, que não se deixa emaranhar pelas visões 
parciais da realidade, buscando sempre os nexos que prendem um 
ponto a outro, ou um problema a outro (FREIRE, 1987, p. 60). 

 

O importante é ter clareza de onde se quer chegar e o porquê da utilização desta ou 

daquela metodologia, de modo que o conteúdo trabalhado possua significados e proporcione 

uma aprendizagem significativa.  
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Verifica-se que há muitas ações descritas no PPP que possuem a finalidade de 

alavancar o ensino e aprendizagem na instituição. No entanto, considero, qual a quantidade 

das funções da pedagoga e encontrando-se apenas uma para o período matutino e vespertino e 

outra para o noturno. Não desconsidero suas funções e comprometimento que possuem com 

esses projetos, bem como, a necessidade da mesma se organizar para colocar em prática suas 

funções, no entanto, pondero a necessidade de haver mais uma pedagoga, pois, além de 

coordenar todos esses movimentos, ainda há o trabalho interno, e o fato das diversas questões 

disciplinares.  

 

                No aspecto comportamental: apresentam atitudes agressivas em 
relação aos colegas (brigas no recreio e em sala de aula e uso de 
palavrões), contra os professores (saem da sala de aula sem pedir 
autorização, não fazem as lições, não trazem materiais escolares 
falam muito durante a aula, não participam das aulas) (ESCOLA 
PESQUISADA, 2012). 

 

Assim, posso afirmar que essas questões estão minando o trabalho da pedagoga e 

impossibilitando a reforma do Projeto Político Pedagógico e do Regimento escolar. Outro 

fator determinante é que durante a visita a instituição para a análise dos documentos, fui 

recepcionada pela pedagoga, que me referiu estar trabalhando em regime de Processo Seletivo 

Simplificado - PSS na instituição há apenas dois meses. De certa forma julguei atribulado seu 

trabalho, pois quando começa a exercer com êxito suas funções, o colégio muda novamente 

passa por mudança gestor pedagógico 

Quanto ao processo de avaliação, apresenta-se bem conceituado, a partir dos 

seguintes critérios: “a avaliação que se propõe é mediadora, formativa e somativa, pautada na 

ação-reflexão-ação dos envolvidos no processo educacional” (ESCOLA PESQUISADA, 

2012). Assim a sistemática de avaliação do desempenho do aluno e seu rendimento 

escolar “será contínua, permanente e cumulativa, onde deverão preponderar os aspectos 

qualitativos da aprendizagem” (ESCOLA PESQUISADA, 2012).  

 
6.2.2 O Regimento Escolar 

 

Reyes (2014, p.13) afirma que o “regimento escolar é um ato administrativo que 

regula o funcionamento do estabelecimento de ensino”. Para a autora, este documento é a lei 

da escola.  
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Segundo Caldieraro (2006, p. 28) apud Gomes e Bairros (2009, p.3) “Regimento 

Escolar é o documento originado do Projeto Pedagógico que disciplina a vida escolar”. Logo, 

para as autoras, na formulação coletiva do PPP, também deve se reunir toda a comunidade 

escolar para elaborar também o Regimento interno. 

 Ele deve contemplar “aspectos que a escola considerar necessários, cabe definir as 

regras, ou seja, regimentar o modo como a escola se organizará para pôr em prática suas 

opções teóricas” (GOMES; BAIRROS, 2009, p.3). 

Em exigência nacional o Conselho Estadual de Educação do Paraná, emitiu a 

Deliberação nº 16/99, que contempla alguns itens para a elaboração do Regimento. 

     

             I – um Preâmbulo, no qual figure: a) identificação do 
estabelecimento, com a indicação dos atos que autorizam seu 
funcionamento; b) a localização e histórico do estabelecimento; c) 
fins e objetivos. II – os elementos constitutivos da organização 
escolar, a saber: a) gestão; b) organização pedagógica; c) 
organização administrativa; d) organização didática (PARANÁ, 
1999, p.2).  

 

Na escola pesquisada, o Regimento assim como o PPP, data do ano de 2012. Logo 

em sua introdução, observou-se a valorização de normas e regras. 

 

A escola está inserida em uma totalidade social que se constitui 
historicamente como forma de organização, valores, normas e regras. Neste 
contexto, por se tratar de uma instituição que tem como função social a 
apropriação do conhecimento de forma a tornar possível a compreensão da 
realidade e da atuação consciente sobre ela pelos cidadãos que a compõe, é 
que se faz necessária a construção de um Regimento Escolar (ESCOLA 
PESQUISADA, 2012). 

 

A autora Parrat-Dayan (2016, p.73) afirma que a “escola é uma instituição social no 

qual a criança vive e passa um considerável número de horas por dia”. Por isso a autora julga 

ser importante que o professor perceba e transmita aos alunos que regras não são apenas 

determinações, mas também objeto de direitos. 

Durante a análise do Regimento, encontrei no final do Regimento uma série de 

cópias de uma parte do regulamento, então, questionei a pedagoga, que me referiu no início 

do ano letivo, ter entregue uma cópia para cada aluno. Nele continham os direitos e deveres, 

bem como as sanções tomadas caso seus deveres não fossem cumpridos. Deste modo, pude 
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tomar consciência de que a instituição certamente utiliza este documento na tomada de suas 

decisões, ao iniciar o ano fazendo com que o aluno tome consciência das regras que compõe a 

instituição.  

No Regimento Escolar deve conter os elementos fundamentais para o bom 

funcionamento de um estabelecimento, como: sua filosofia, seus objetivos organização 

administrativa, curricular, didática, pedagógica, disciplinar e estabelecer direitos e deveres de 

toda a comunidade escolar pode, com o tempo, sofrer alterações e acréscimos devido aos 

processos de transformações da realidade, mas é um documento que deve perdurar 

(PARANÁ, 2010).  

Para não haver nenhuma confusão, quanto as normas e regras da instituição, Gomes e 

Bairros (2009), consentem com a ideia anterior, demonstrando ser necessário que se defina a 

filosofia que a instituição irá seguir, ou seja, o cidadão que pretende formar. No documento 

pesquisado, consta a seguinte filosofia: 

 

               Nosso colégio, a partir do Projeto Político Pedagógico, cujas ações 
educativas são norteadas por uma educação, cujo objetivo maior, é 
a construção do saber gerador da qualidade de ensino-
aprendizagem, com embasamento no princípio do amor, da ética, 
da solidariedade, da participação coletiva, transformadora, 
emancipatória, voltado à construção da autonomia e de um saber 
para toda a vida, partindo da realidade inerente ao convívio dos 
alunos. Para isso, busca-se desenvolver atitudes que possibilitem e 
levem a reflexão diária, através da investigação, que induza a 
criticidade o desejo pela busca do conhecimento, por intermédio 
das análises, que leve ao processo de indagar, experimentar e o 
fazer (ESCOLA PESQUISADA, 2012). 

 

Nota-se, com relação a alguns termos utilizados nesta descrição, tais como: 

“emancipatória, participação coletiva, transformadora, reflexão, criticidade,” que a filosofia, 

intenciona ser Libertadora, isto é, entende que a educação tem um papel primordial de 

transformação da sociedade, iniciando já nas relações sociais estabelecidas entre os alunos. 

Ao se pensar categoricamente no contexto de regras, elas estão especificadas nos 

tópicos Direitos, Deveres e Sansões, cuja análise destaca algumas relevâncias. Para a 

instituição é importante “I – ser respeitado, sem qual quer forma de discriminação” (ESCOLA 

PESQUISADA), bem como “V – contestar os critérios avaliativos” e “VII- representar ou 

fazer-se representar nas reuniões do Pré-Conselho e Conselho Escolar” (ESCOLA 



66 
 

 

PESQUISADA).  Isso demostra que o colégio preza pelo respeito e julga necessária a 

participação dos alunos nas instâncias colegiadas.  

Para Parrat-Dayan (2008, p.74) “diálogo, debate e confrontação, são necessárias para 

organizar uma experiência de responsabilidade” Sendo assim a vida escolar também contribui 

para a formação do cidadão, mais é preciso que haja participação desses sujeitos. 

Freire (2004, p.63) afirma que os agentes que estabelecem uma Concepção Bancária, 

possuem a função de tornar os “seres cada vez mais passivos, cabe a educação, apassiva-los 

cada vez mais e adapta-los ao mundo”. Deste modo para ele os educadores não informam nem 

explicam as possibilidades de participação dos educandos no contexto escolar, pelo fato que 

serão contrariados, e isso é trabalhoso, preferindo assim deixá-los inativos. 

No tocante aos Deveres, se estabelece em muitos incisos a questão da disciplina em 

sala e o respeito ao professor. 

 
             I - Manter e promover relações de cooperação no ambiente escolar. 

[...] VII – cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de 
ensino. [...] X-Tratar com respeito e sem discriminação professores, 
funcionários e colegas. [...] XX – Respeitar o professor em sala de 
aula, observando as normas e critérios estabelecidos (ESCOLA 
PESQUISADA). 

  

Como já citado anteriormente, existem teóricos que seguem visões diferentes quando 

se trata de regras disciplinares, como Para Koff e Pereira (2003) o termo disciplina também 

está relacionado a adaptação do sujeito as regras que são propostas para que haja um “bom 

convívio social” (p.139). Para as autoras, esta preocupação com ênfase na dinâmica da sala 

de aula, na questão disciplina/indisciplina, é uma organização muito mais individual do que 

um ganho coletivo.  

Já para Tragtenberg (1985) apud Koff e Pereira (2003 p. 147), contrapõe essa visão de 

que são necessárias punições e a autoridade para a manutenção da disciplina. Propõe uma 

organização onde alunos e professores juntos formem os princípios de solidariedade gestão no 

coletivo.   

Freire (2004) propõe que a educação seja instrumento de emancipação social, que 

aprendam a lutar por seus diretos e não se sintam coagidos diante de seus opressores. “É a 

práxis, que implica a ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transforma-lo” 

(FREIRE, 2004, p.67). Deste modo, segundo o autor, eles precisam praticar para aprender a 
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modificar as coisas, que este processo então se inicie em atos como esses, elencando seus 

deveres.  

Quando se fala em violência tanto simbólica quanto física, para com colegas e 

professores, a instituição cria um mecanismo de amparo dentro do Regimento, na subseção 

Proibições.  

 

              O aluno é vetado: I- tomar atitudes que venham a prejudicar o 
processo pedagógico e o andamento das atividades escolares. [...] 
VII- Discriminar, usar violência simbólica, agredir fisicamente 
e/ou verbalmente colegas, professores e demais funcionários do 
estabelecimento de ensino. VIII- Expor colegas, funcionários, 
professores ou qual quer pessoa da comunidade a situações 
constrangedoras. (ESCOLA PESQUISADA).  

 

Para Abramovay (2012, p. 72) diversos autores brasileiros “buscam refinar o 

conceito de violência, considerando a população alvo, os jovens e o lugar social da instituição, 

objeto da escola”.  Isso nos faz recordar que a instituição pesquisada se encontra uma zona de 

vulnerabilidade social, portanto desta maneira se faz necessária a ênfase em buscar suporte no 

Regimento.  

Sposito, (1998, p.60) apud Abramovay (2012, p.72) define violência como “todo ato 

que implica a ruptura de um nexo social pelo uso da força. Nega-se assim a possibilidade da 

relação social que se instala pela comunicação, pelo uso da palavra, pelo diálogo”.  

Consequentemente a necessidade de se impor limites se volta também a uma cultura 

de paz que é exposta também pelos direitos humanos, os quais os alunos devem tomar 

conhecimento. “Artigo3- Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança 

pessoal” (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM, 1948). 

No caso de qualquer uma dessas proibições já citadas ou as demais escritas no 

Regimento analisado, serem transgredidas, serão seguidas as seguintes sansões: 

 

I. Orientação disciplinar com ações pedagógicas dos professores, equipe 
pedagógica e direção; II. Registro dos fatos ocorridos envolvendo aluno, 
com assinatura; III. Comunicado por escrito, com ciência e assinatura dos 
pais ou responsáveis, quando criança ou adolescente; IV encaminhamento a 
projetos educativos; V convocação dos pais ou responsáveis, quando criança 
ou adolescente, com registro, assinatura, e/ou termo de compromisso; VI. 
Esgotadas as possibilidades no âmbito do estabelecimento de ensino, 
inclusive do Conselho Escolar, será encaminhado ao Conselho Tutelar 
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(quando criança ou adolescente) e Patrulha Escolar, para a tomada de 
providências cabíveis (ESCOLA PESQUISADA).  

 

Para Abramovay (2012, p.78) “a vulnerabilidade da escola está muitas vezes ligada a 

perca de legitimidade da escola como ambiente de produção e transmissão do saber”, 

tornando-se assim “contraposta ao alcance social”.    

Muitos fatores externos a escola, estão relacionados ao comportamento 

indisciplinado dos alunos, é neste contexto que tais medidas são criadas, para que a família 

possa estar ciente dos acontecimentos internos. No entanto, a indisciplina não é uma 

adversidade exclusiva da escola, ela ultrapassa o ambiente pedagógico, como afirma La Taille 

(1996, p.22) “a indisciplina em sala de aula não se deve essencialmente à “falhas 

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

criança e o jovem ocupam, o lugar que a moral ocupa. 

 

6.2.3 Questionário 

A análise de dados foi realizada de acordo com as respostas obtidas nos questionários 

através de gráficos comparativos, que demostraram os diferentes pontos de vista das partes 

envolvidas. 

Para melhor exemplificar, apresento a seguir os gráficos, colhidos em minha 

pesquisa de Trabalho de Curso, que tiveram o objetivo de quantificar os dados e responder a 

problemática da pesquisa, que se destina saber o que é indisciplina para o professor e sua a 

metodologia pode contribuir com o fenômeno da indisciplina. 

Os dados revelam que a maioria dos professores são mulheres, que tem entre 

quarenta e um e cinquenta anos, lecionando em média entre cinco a dez anos na instituição. 

Eles afirmam que os casos de indisciplina um dos ocorrem com maior frequência no dia a dia 

são os alunos desinteressados, bem como o que julgam ser os três atos/atitudes mais graves 

que os alunos cometem em sala e o quais as medidas adotadas pela instituição nos casos de 

indisciplina. Procurou-se saber também o que para eles é mais eficaz frente a indisciplina, bem 

como a abordagem teórica que utilizam em suas aulas.  
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Gráfico 1 - Dados Pessoais (Gênero) 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

A pesquisa revelou que 66,7% dos entrevistados são mulheres, e apenas 33,3% 

pertencem ao sexo masculino. Isso reflete a presença feminina tão marcante no ambiente 

escolar. 

Ao longo do século XX, à docência foi assumindo um caráter eminentemente 

feminino, hoje, em especial na Educação Básica (composta da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio), é grande a presença de mulheres no exercício do 

magistério. 

                No ensino desenvolvido sob a responsabilidade do Estado, no 
Brasil, à docência feminina nasce no final do século XIX 
relacionada, especialmente, com a expansão do ensino público 
primário. [...] No Estado de São Paulo, o acesso efetivo das 
mulheres às Escolas Normais para a formação de professores e 
professoras deu-se entre 1875 e 1880 com a criação de uma seção 
feminina.7 No entanto, a presença cotidiana de mulheres não 
normalistas no magistério primário paulista, aprovadas em exames 
realizados pelas Câmaras Municipais, foi registrada no decorrer de 
todo o século XIX. No século XX, o caráter feminino do 
magistério primário se intensificou a tal ponto que, no final da 
década de 20 e início dos anos 30, a maioria já era essencialmente 
feminina (VIANA, 2001, p. 85). 
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Segundo a autora, no decorrer do séc. XIX, paulatinamente os homens vão 

ausentando-se das aulas do ensino primário, e os cursos normais (magistério) vão formando 

mais mulheres, o que se mantém até o séc. XX. “Esse caráter remete a um fenômeno de 

amplitude internacional, ainda que não universal; e no Brasil, já há algum tempo, muitos 

trabalhos vêm destacando a predominância feminina na composição sexual da categoria 

docente” (VIANA, 2001, p. 86). 

 
Gráfico 2 - Idade 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019 

 

Outro elemento analisado na pesquisa foi a idade dos docentes, revelando que a 

metade (50%) dos entrevistados tem entre 41 e 50 anos.  
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Gráfico 3 – Tempo que leciona na instituição 

Fonte: Autora do trabalho, 2019 

 

Os participantes também foram questionados sobre o tempo que lecionam no 

colégio. Pode-se estabelecer também uma relação com o tempo (anos) em que os professores 

lecionam neste estabelecimento, sendo 33,3% dos entrevistados leciona de cinco a dez anos, 

isso revela um longo período de estabilidade e vínculo com o colégio. 
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Gráfico 4 – Casos de Indisciplina que ocorrem com mais frequência 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019 

 

Quando se trata de indisciplina, de acordo com Parrat-Dayan (2008) ela é o ponto de 

chegada de um processo contraditório. No que tange a ocorrência da indisciplina, solicitou-se 

que os entrevistados escolhessem os três casos que ocorrem com mais frequência na sala de 

aula. Os docentes declararam que 83% os alunos estão irrequietos, são aqueles que, se movem 

de mais. E os outros 83% afirmaram que o que mais acontece na sala de aula, são os alunos 

desinteressados. Deste modo, a pesquisa se igualou em alguns dados.  

 “Muitos profissionais continuam pensando que um bom aluno é aquele que 

permanece calado, imóvel e obediente” (PARRAT-DAYAN, 2008, p.66). Isso revela a 

manifestação do aluno de maneira contrária, por meio de indisciplina. 

Isso se deve ao fato de que a pedagogia tradicional ainda estar incorporada a prática 

pedagógica de muitos professores, onde eles devem ser o centro do processo de ensino e 

aprendizagem, os detentores do conhecimento, como afirma Libâneo (1999) “às vezes são 

utilizados meios como a apresentação de objetos, ilustrações, exemplos, mas o meio principal 

é a palavra, a exposição oral”, o silêncio também é citado pelo autor “[...] para isso, é 

importante que o aluno “preste atenção”, por que ouvindo facilita-se o registro do que se 

transmite, na memória”.  
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Uma das justificativas para que diversos docentes ainda se utilizem desta prática, 

deve-se ao fato de ser o modelo de professor que tiverem e assim, desenvolvem seu trabalho 

do mesmo modo. Por isso Freire (1996) exprime a necessidade de o professor continuar 

sempre estudando e se atualizando e refletindo sua prática pedagógica, “a formação 

permanente do professor, o momento fundamental da reflexão crítica sobre a prática” (p.46). 

Como já apresentado anteriormente na fundamentação teórica, essa problemática 

pode ter relação com a metodologia utilizada pelo professor. Se a aula é estritamente teórica e 

sem a participação do aluno, torna-se monótona e cansativa.  

Segundo Rebelo (2007) esta conduta de aulas tradicionais é condenada por Freire, 

sendo o objetivo do docente apenas a transmissão do conhecimento de forma mecânica, ou 

seja, sem assumir verdadeiramente uma significação, e também, por essa difusão de 

conteúdos se dar de forma perpendicular, sendo de cima para baixo, apenas o educador o 

detentor de todo o conhecimento, tendo um papel elevado em relação ao aluno. Deste modo 

cabe alertar aos professores que a aula deve despertar o interesse, prender sua atenção.  

Quando se faz também uma relação com a fase em que se encontram esses 

estudantes, a adolescência, é necessário rever o que já foi citado anteriormente na 

fundamentação teórica.  No que diz respeito ao professor ele se torna, segundo Morse e 

Wingo (1978), uma figura de imitação e identificação, suas ações estão sendo constantemente 

observadas pelos adolescentes.  Isso significa que se o professor ministra suas aulas sentado e 

por vezes apenas falando, este discente irá de certo modo, reproduzir as atitudes do mestre, o 

que seria uma outra hipótese para justificar essa falta de interesse.   

Uma hipótese, no que se refere a falta de interesse dos alunos, tornando-os assim 

irrequietos, certamente pode se encontrar nas aulas tradicionais. A aula expositiva não deve 

ser a ferramenta principal e mais usada do professor em suas aulas. Torna-las mais prazerosas 

e interessantes faz parte do processo, usando estratégias práticas (ANTUNES, 2007). 

Outra atitude que ocorre permanentemente na rotina escolar, são os alunos que não 

cooperam com o professor, ocorrendo 50% das vezes, na opinião dos professores. 

 Uma vez que a falta de cooperação surge como problemática, é importante 

novamente que o professor reveja durante o planejamento de suas aulas, a metodologia e os 

objetivos que deseja atingir. Neste caso, este entrave surge como um tema transversal que 

deve ser trabalhado, motivando e incentivando por exemplo o aluno a trabalhar em grupo. 

Saviani (2009) preconiza que, o docente deve formar uma associação do que o aluno já sabe 
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com o conteúdo novo que está propondo, implementando um resgate, permitindo que este se 

expresse e conte suas vivências. Isso fará com ele participe ativamente das aulas e assim será 

estimulado a cooperar, terá vez, terá voz. 

Outros 33,3% afirmaram que outra atitude que julgam ser indisciplinada e ocorrer 

constantemente, é o aluno que pede muito para ir ao banheiro, havendo também um impasse 

de 33,3% que julgam que os discentes passam a maior parte do tempo distraídos. 

Silva (2004), salienta atualmente parece ser mais vantajoso estar fora da sala do que 

estar aprendendo e contribuindo com a aula. Muitos dos professores até mesmo, quando 

ocorre alguma situação de indisciplina, colocam os alunos para fora da sala, o que para eles 

surge como um prêmio, já que a aula na maioria das vezes está monótona. 

 

            [...] observa-se, hoje, que essas sensações parecem não mais 
funcionar, pois os alunos não lhes dão mais importância, isto é, elas 
não se revestem de valor para elas. Ao contrário, algumas são até 
vistas como prêmios, como a de ficar fora da sala de aula, pois, 
assim, além de se livrar de uma atividade enfadonha (no caso, a 
aula), o aluno poderá envolver-se com atividades que chamam a sua 
atenção e lhes propiciam grande satisfação, como a de ficar jogando 
futebol na quadra poliesportiva. Em alguns casos, eles consideram 
preferível ficar de castigo próximos à sala de diretoria a permanecer 
na aula. (SILVA, 2004. P, 94). 

 

Sabemos também que “há necessidade de impor limites e regras para a boa 

convivência na sala de aula, e o professor deve impor este respeito”. (ANTUNES, 2007, p 

08). O autor refere a primordialidade do professor não se tornar um ser oprimido por seus 

alunos, e deixar que façam o que desejarem, “professor bonzinho, manipulável, manobrável, 

não é educador, não transmitiu com a honra de suas aulas a dignidade de sua profissão”. 

(ANTUNES, 2007, p.28). 

E 16,7% disseram que com frequência alunos interrompem a aula com atitudes 

agressivas, sendo elas verbais ou físicas. Trata-se de relembrar que, a escola pesquisada 

encontra-se em uma zona de vulnerabilidade onde esta adversidade é citada até mesmo no 

PPP da instituição. 

              No aspecto comportamental: apresentam atitudes agressivas 
em relação aos colegas (brigas no recreio e em sala de aula e 
uso de palavrões), contra os professores (saem da sala de aula 
sem pedir autorização, não fazem as lições, não trazem 
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materiais escolares falam muito durante a aula, não 
participam das aulas) (ESCOLA PESQUISADA, 2012). 

 
 
 

Gráfico 5- Gravidade de atos indisciplinares 

Fonte: Autora do trabalho, 2019. 

 

Isso mostra a necessidade dos professores equipe pedagógica de juntos criarem 

mecanismos que transformem esta realidade, cumprindo assim o objetivo que está descrito no 

PPP, que é “desenvolver um saber voltado à formação de uma juventude com capacidade e 

discernimento, para modificar os rumos da história, ajudando desta forma a construir, 

construindo-se” (ESCOLA PESQUISADA, 2012).  

A sexta pergunta consistia em saber: “na sua opinião qual é o grau de gravidade dos 

seguintes tipos de indisciplina? Marque a opção que considerar grave ou muito grave. Às 

opções não marcadas serão consideradas pouco graves e nada graves”. 

O gráfico 5 mostra o que os professores julgam ser grave ou muito grave entre as 

atitudes indisciplinares que os alunos cometem no quotidiano. Ele apresenta que 100% dos 

participantes julga ser extremamente grave a gozação com os colegas.  

             É necessário refletirmos que uma hipótese para este dado seja o que definimos na 

Fundamentação Teórica como Incivilidade, que seria a falta de boas maneiras, a lacuna na 

aprendizagem.       
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               Existe um mínimo de regras sociais para se conviver em sociedade, 
e estas sempre devem ser aprendidas primeiramente com os pais. 
Portanto haverá uma lacuna de boas maneiras e bons modos 
naquelas pessoas cujos pais foram ausentes, física, afetiva ou 
moral. [...] Portanto a incivilidade é a falta de educação – ou 
fracasso da educação. (LIMA, 2014, p.38). 

 

É necessário também relembrar que os pais dos alunos que residem nesta região 

trabalham e assim acabam passando pouco tempo com seus filhos, não conseguindo transmitir 

certos valores. Os adolescentes por sua vez, convivem com diversas pessoas no ambiente 

escolar, podendo assim desenvolvendo comportamentos contrários justamente por que é o 

exemplo que possuem. Justamente por motivos como este, que há necessidade de o professor 

ter conhecimento sobre essa diferença de termos e seus significados para assim como já dito 

anteriormente, identificar quais atitudes são indisciplina e quais são incivilidade, é o ponto de 

partida para que o professor possa saber agir. 

Outro empate de 83,3%, surge quando se fala em não acatar as ordens do professor, a 

agressão aos colegas, e agressão a professores (as). E 50% considerou grave a atitude de gozar 

do professor(a).  

Essas atitudes estão fortemente presentes no cotidiano, elas desestruturam os rumos 

da aula e retiram a atenção daqueles alunos que estão interagindo. Essas condutas podem ser 

principalmente as palavras de baixo calão ditas para com os alunos e até mesmo para com os 

docentes. Isso pode ser evidenciado como uma hipótese desta pesquisa, tendo em vista a 

questão de a instituição estar inserida em uma zona vulnerável da cidade, bem como a 

realidade que estão inseridos.   

 

            Esse quadro também se apresenta em nosso contexto, caracterizando   
nossa sociedade, em sua grande maioria, com baixo poder aquisitivo, 
ausência de infraestrutura, presença de subempregos, falta de 
segurança, precariedade dos serviços públicos oferecidos à 
população, baixo grau de instrução e pouco acesso à cultura, 
causando um desestímulo na população, gerando acentuadas 
desigualdades sociais. (ESCOLA PESQUISADA, 2012). 

 

Este fato não é certamente um motivo que impossibilite o aluno de aprender 

desenvolver suas demais potencialidades, mais certamente interfere e implica do andamento 

da aula, o que justifica a importância de serem estabelecidas regras e normas de conduta no 

Regimento, bem como sansões, para que haja uma retomada da maneira como o indivíduo 

está se comportando, como salienta Parrat-Dayan (2008, p.77) “os alunos precisam conhecer 
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as normas básicas da convivência que conjuguem o direito dos alunos a se sentirem seguros 

na escola”.  

Falar em voz baixa e trocar mensagens em papelinhos, foram considerados atos de 

indisciplina pouco graves, já que não receberam nenhum voto por parte dos entrevistados. 

 

Gráfico 6 – Medidas mais adotadas em situações de indisciplina 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2019 

 

O gráfico 6, refere-se, a quais as medidas disciplinares são adotadas em situações de 

indisciplina. A pesquisa revela que em 50% dos casos os alunos são repreendidos verbalmente 

diante de suas ações. Outros 33,3% das vezes, é acionada a patrulha escolar para estabelecer a 

ordem e outros 16,7% afirmam que são realizadas ações de sensibilização na instituição ou 

com a classe diante de problemas de subversão.  

Quando se fala em repressão verbal, há de se refletir em como ela é encaminhada ao 

aluno. Aí está mais uma das muitas funções do pedagogo, a de instruir seus professores em 

momentos como este.  

               Após a aula, de maneira extremamente discreta, chame esse aluno. 
Jamais para “reclamar, ou bronquear” (para o ego do aluno, a 
bronca em classe é mais legal, mais mesmo em particular ela ainda 
satisfaz). Chame-o apenas para conversar. Faça-o descobrir que 
você quer ajuda-lo, sabendo o que o desagrada, o que as vezes o 
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leva a tanto desinteresse. Na maioria das vezes, essa conversa 
gostosa, olho no olho, abre horizontes, cria cumplicidades e 
elimina um alvo em que antes, para seu regozijo, você buscava 
sempre acertar (ANTUNES, 2007, p.18). 

 

Deste modo, é importante destacar que esta conduta de correção verbal também está 

expressa no Regimento Escolar no inciso I “Orientação disciplinar com ações pedagógicas 

dos professores, equipe pedagógica e direção” (ESCOLA PESQUISADA, 2012).  

Quando a situação foge do controle ou não há melhora de conduta por parte do 

aluno, é necessária a intervenção de forças maiores, neste caso, a família. E quando mesmo 

assim não indica mudança, mobiliza-se a Patrulha Escolar.  De qual quer modo, de acordo 

com Parrat-Dayan (2008, p.84) “quando a equipe de professores trabalha junto com a equipe 

administrativa para planejar mudanças e resolver os problemas em situações de indisciplina, 

os professores se sentem apoiados”. 

Ainda falando das intervenções, alguns professores disseram que há na escola 

alguma ação de sensibilização. Este fato também está amparado pelo Regimento, no tópico 

Sansões, inciso IV “encaminhamento a projetos e ações educativas” (ESCOLA 

PESQUISADA, 2012). Para Parrat-Dayan (2008, p.85) essas intervenções mais centradas no 

indivíduo e na sua conduta, o que se torna bastante eficaz é o “encorajamento e não a 

repressão”. 
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Gráfico 7 – Quais estratégias são consideradas mais eficazes frente a indisciplina 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019   

 

Outro questionamento feito aos professores foram quais as estratégias, ações ou 

comportamentos que eles julgavam ser mais eficientes no combate a indisciplina. 66,7% 

afirmaram que as regras mais claras e bem definidas é o que melhor funcionária. Já, 

novamente um empate, em que 50% dos docentes julgam que tem maior êxito um sistema de 

recompensas e castigos e o entusiasmo do professor na aula. Os outros 33,3% apostam no 

envolvimento dos alunos nas atividades e a clareza na aula expositiva do professor. Apenas 

16,7% julga que a utilização de recursos diferenciados pode contribuir com a indisciplina.  

Aqui inicio mais uma hipótese que tenta solucionar o problema inicial desta 

pesquisa, desvendando o que é indisciplina e de que maneira a metodologia do professor pode 

contribuir com o fenômeno da indisciplina, e como ala afeta trabalho docente. Nesta 

perspectiva, nota-se que o professor do séc. XXI ainda insiste em trabalhar com as 

metodologias do século passado, característicos da Tendência Tradicional, como já 

fundamentado na pesquisa teórica. Para eles é mais inteligente propor regras e dar 

recompensa aos que “colaboram” do que mudar suas metodologias, utilizando-se de recursos 

que prendam a atenção dos alunos e os façam ter participação ativa. 
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Freire (1987) em sua teoria opositora a educação bancária, afirma que, ao insistirem 

em apenas lecionar utilizando-se de aulas expositivas, fazem com que seus alunos 

“arquivarem a narração ou depósito que lhes faz o educador” (FREIRE, 2004, p.69). O autor 

afirma que “não pode haver conhecimento, pois os educandos não são chamados a conhecer, 

mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador” (FREIRE, 2004, p.69). 

Com relação as regras, como já dito anteriormente, elas são essenciais para o 

convívio e sociedade, no entanto, devem ser orientadas. Parrat-Dayan (2008, p.79) afirma que 

“crianças e jovens precisam adquirir regras de conduta”, e isso não significa ser autoritário 

com eles, mais sim demonstrar-lhes os limites, até onde podem ir, e assim estabelecerem 

novas significações. 

 

Gráfico 8 – O Professores como responsável pela indisciplina 

 

16%

17%

17%

50%

Sempre Pouco Raramente As vezes

Fonte: Autora do Trabalho, 2019 

 

O questionário solicitou também o quanto o professor julga ser o responsável pela 

indisciplina na sala de aula. 50% acreditam que as vezes o docente é quem propicia este 

entrave. Outros 16,7 % disseram que raramente, um pouco é responsável e também 16,7% 

afirmam que ele é sempre o responsável.  
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Quando se fala de uma possível hipótese do professor ser o responsável pela 

indisciplina, notamos que cada participante da pesquisa foi bastante cauteloso, e a maioria 

julgou que “as vezes” ele contribuiu para que isso ocorra. De fato, julgo esta resposta bastante 

coerente. Previamente mencionamos que a metodologia utilizada na aula influencia no gosto e 

aceitação dos alunos, sua participação para a criação de uma aprendizagem significativa, um 

ponto de reflexão. 

 

Gráfico 9 – Abordagem teórica docente 

Fonte: Autora do trabalho, 2019 

 

Os professores também foram questionados quanto a linha de pesquisa teórica que 

seguem, já que após analisar os documentos da instituição, não se encontrou definida. 

Novamente nota-se um empate, 33,3% utilizam um pouco de cada abordagem e os outros 

33,3% usam a tendência Histórico-Crítica. Os outros 16,7% disseram seguir a linha 

Libertadora e Escolanovista. 

Sabemos que alguns cursos de licenciatura não evidenciam durante os estudos a 

importância da definição de qual abordagem teórica o professor deve seguir em suas aulas, 

mas como aponta Freire (1996, p.38) “a prática docente crítica, implica o pensar certo, 

envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”. Assim, 

outra hipótese desta pesquisa refere-se a este dado considerável. O professor precisa ter 

clareza de seus objetivos, mas também é necessário que faça uma leitura do PPP e veja qual a 

33%

17%

33%

17%

Hitórico Crítica

Tradicional

Escolanovista

Tecnicista

Pedagogia de

Competencias
Um pouco de todas



82 
 

 

linha teórica que a instituição determina, para que todos possam “falar a mesma língua” e 

culminar no objetivo que tem em comum, a aprendizagem significativa do aluno. 

A resposta desta pergunta enfatiza a importância da reformulação urgente que o PPP 

da instituição pesquisada precisa passar, pois, como dito anteriormente na análise dos 

documentos, a tendência seguida pela instituição não está claramente definida em seu 

referencial teórico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A indisciplina escolar hoje é um tema que vem sendo discutido com muita frequência 

entre os educadores. Considerando que a indisciplina se tornou a causa de tantos problemas 

encontrados na escola ou fora dela, pode-se dizer que é um problema social, pois abrange toda a 

comunidade, mas pode se sobressair de acordo com a metodologia que o professor usar para 

conduzir a aula.  

O primeiro foco da pesquisa era definir o que é a indisciplina, ou seja, “todo e qualquer 

comportamento que seja contrário às regras, às normas e às leis estabelecidas por uma 

organização” (SILVA, 2004 p.21). No entanto, além desta definição, também pude considerar 

que a Indisciplina pode ser uma maneira de resistência por parte dos alunos as aulas 

tradicionais que os professores utilizam, sem levar em conta seus conhecimentos prévios e 

tampouco sua cultura (REBELO, 2007). 

Conclui-se que a indisciplina é um problema que se destaca na educação, mas os 

professores sozinhos não podem soluciona-los. O papel do(a) pedagogo(a) é importante neste 

contexto, pois irá dialogar com o professor e expor a eles a necessidade da mudança de seus 

métodos que tem por diversas vezes contribuído com a indisciplina.  

Constatou-se que a relação professor-aluno está desgastada. O professor tem encontrado 

dificuldade em realizar o seu trabalho por conta do comportamento dos alunos. Dentre outras 

consequências, pode-se destacar o baixo aproveitamento do aluno em relação à aquisição de 

conhecimento, a exclusão social gerada a partir de descontentamento com os colegas, desordem 

em sala de aula, alunos desmotivados, o desestímulo do professor e problemas familiares sendo 

refletidos na escola. 

As normas e regras de convivência são sim necessárias, no entanto, devem ser 

explicitadas aos alunos, esses devem também participar de sua elaboração, opinar, se fazendo 

consciente e ativo na sala de aula, tendo em vista que o professor deve manter sua postura de 

autoridade e organização do espaço de convívio, tomando cuidado para não se tornar 

autoritarista, sempre revendo a maneira como o professor irá encaminhar uma punição e/ou 

advertência verbal. 

Não basta ter na escola regras a serem cumpridas, mas também uma equipe que seja 

não seja unida, que dialogue e entenda o outro, pois a partir daí a indisciplina, as dificuldades, 

os problemas tendem a ser amenizados. 
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Quando destacamos a força do PPP como instrumento que reflete o desejo teórico 

orientador das práticas escolares e nascedouro do Regimento Escolar, gostaríamos de destacar 

que ele deve ser constantemente reformulado, mantendo as atualizações necessárias de acordo 

com o período em que se encontra, para assim servir de norte no trabalho do pedagogo(a) e 

professores.  

Não basta ter na escola regras a serem cumpridas, mas também uma equipe que seja 

unida, que dialogue e entenda o outro, pois a partir daí a indisciplina, as dificuldades, os 

problemas tendem a ser amenizados. 

Este estudo contribuiu muito no que se refere à reflexão do professor para com a sua 

prática pedagógica, principalmente, pelo fato do trabalho ter rebuscado na história da 

educação a compreensão primordial da relação entre professor e aluno no passado, bem como, 

as tendências históricas. Desta maneira, quando se repensa uma nova conduta, modifica-se os 

rumos da educação do futuro.   

Além deste fato, finalizo afirmando a necessidade da organização de novas 

metodologias que visem o combate a violências nas instituições educacionais. No entanto, 

esta é uma temática para estudos futuros. 
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APÊNDICE A – Modelo de questionário 

Este formulário faz parte de uma pesquisa de campo. O mesmo será usado em uma      

análise, portanto, durante a pesquisa solicito aos participantes que sejam sinceros nas 

respostas, para que os dados obtidos sejam verdadeiros e que no futuro sirvam para contribuir 

na melhoria da educação brasileira. Não contaremos com a identificação dos participantes, 

sendo assim não haverá ônus ou bônus a qualquer sujeito participante. 

Li e concordo com os termos acima mencionados. 

(   ) SIM. 

(   ) NÃO. 

 
1- Dados Pessoais 
 

(   )Masculino. 

(   )Feminino. 

2- Disciplina que leciona 
 
(   ) Língua Portuguesa. 

(   ) Matemática. 

(   )História. 

(   )Geografia. 

(   )Ciências. 

(   )Educação Física. 

(   )Arte. 

 
3- Tempo que leciona nesta instituição 

(   ) Há menos de 3 anos. 

(   ) Entre 3 e 5 anos. 

(   ) Entre 5 e 10 anos. 

(   ) Mais de 10 anos. 

 
4- Quais os casos de indisciplina, que ocorrem com mais frequência na sua aula? 
Escolha os 3 predominantes. 

 
(   ) Alunos Irrequietos. 
(   ) Alunos que não cooperam com o professor. 
(   ) Alunos quase sempre distraídos. 

(   ) Alunos que trocam mensagens e papelinhos.           
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(   ) Alunos com comportamentos violentos. 

(   ) Alunos que pedem muitas vezes para ir ao banheiro. 

(   ) Alunos que interrompem as aulas com atitudes agressivas (verbais e físicas). 

(   ) Alunos que se mostram desinteressados. 

 
5- Na sua opinião qual é o grau de gravidade dos seguintes tipos de indisciplina? 
Marque a opção que considerar GRAVE ou MUITO GRAVE. As opções não marcadas 
serão consideradas POUCO GRAVES e NADA GRAVES. 
 

(   )Falar em voz baixa. 

(   )Trocar mensagens e papelinhos. 

(   )Gozar dos colegas. 

(   )Gozar o professor. 

(   )Fazer perguntas pouco adequadas à aula. 

(   )Não acatar as ordens do professor. 

(   )Recusar-se a fazer os deveres. 

(   )Agredir os colegas. 

(   )Agredir a professora. 

(   )Recusar-se a desenvolver as atividades propostas. 

 

6- Qual é a medida mais adotada pela instituição em situações de indisciplina? 
 

(   ) Ações de sensibilização. 

(   ) Repressão Verbal. 

(   ) Suspensão. 

(   ) Repressão por escrito. 

(   ) Contrato/Negociação. 

(   )  patrulha escolar. 

(   ) Metodologias Ativas. 

(   )Outra ____________________ 

 

7- Das estratégias/ações/comportamentos abaixo indicados, selecione 3 que 
considera mais eficaz para prevenir a indisciplina na sala de aula. 

 
 

(   ) Entusiasmo do professor na aula. 

(   ) Clareza da exposição do professor. 
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(   ) Sistema Justo de recompensas e castigos. 

(   ) Regras nas aula bem claras e definidas. 

(   ) Maioria de aulas práticas. 

(   ) Envolvimento dos alunos na definição das regras e estratégias de sala de aula. 

(   ) Estratégias diferenciadas para os alunos . 

(   ) Utilização de recursos diversificados. 

(   ) Método de ensino participativo. 

(   ) Método expositivo. 

 

8- Na sua opinião, o professor é responsável pela indisciplina no contexto de aula 
com que frequência? 

 
(   ) Sempre. 

(   ) Pouco. 

(   ) Raramente. 

(   ) As Vezes. 

 

9- Qual é a linha de pesquisa teórica que você tem utilizado em suas aulas? 
 

(   ) Histórico-Crítica 

(   ) Tradicional 

(   ) Escolanovista 

(   ) Tecnicista 

(   ) Critico social dos conteúdos 


