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INTRODUÇÃO: 
 
 

Vivemos em um mundo de muitas transformações, por isso, a cada dia 
cresce a necessidade de promover mudanças também no processo de formação 
humana. Neste contexto, é necessário que os educadores da escola pública 
enfrentem grandes desafios no que se refere à função histórica de ensinar. 

O aluno que está na escola, atualmente, criança ou adolescente, sofre toda 
ordem de influências e mostra novas configurações na sua maneira de ser. Esse 
aluno, produto de novas relações sociais, outras formas de cultura, novas formas 
de ver o mundo ditadas pela mídia, pela evolução tecnológica, pelo consumismo, 
pela violência, pela injustiça social, exige do educador outros olhares, outras 
posturas.  

Em decorrência disso as situações que são enfrentadas em sala de aula pelo 
professor levam-no, muitas vezes, a surpresas e à tomada de consciência de que 
não conhece e não discute as questões fundamentais que determinam a existência 
do “novo” aluno. 

Se por um lado as muitas e rápidas transformações sócio-históricas e 
culturais das últimas décadas veiculam discursos que pregam a necessidade de 
uma vivência civil mais democrática e pluralista, por outro lado, elas têm sido 
tomadas, não raras vezes, como motivo de instabilidade, e, portanto, difíceis de 
lidar, por não conhecermos o mundo que se abre a nossa frente.  

Em um mundo de tantas transformações, tratar do assunto indisciplina é um 
desafio, devido a forma como ela é interpretada pela maioria dos educadores, 
instituições escolares, famílias e sociedade em geral. Na escola crianças e 
adolescentes manifestam suas opiniões, atitudes, comportamentos que, muitas 
vezes fogem dos padrões esperados pelas sociedades de controle (DELEUZE 1992, 
p. 219-226).  

A relevância do tema indisciplina pode ser justificada ao concordar-se com 
Estrela (1994, p. 97), afirmando que: 
 

       Se a indisciplina produz efeitos negativos em relação à socialização e 
aproveitamento escolar dos alunos, ela produz igualmente efeitos negativos 
em relação aos docentes. Embora menos evidentes e imediatos esses 
efeitos não são menos nocivos, pelo que a indisciplina constitui hoje, 
juntamente com o insucesso escolar, o problema mais grave que a escola 
de hoje enfrenta em todos os países industrializados.  

 
Este problema afeta alunos, professores e o processo de ensino em sua 

totalidade e tem-se constituído em um entrave para a qualidade da educação 
ofertada às crianças e jovens brasileiros. 

Uma compreensão mais aprofundada sobre a indisciplina, precisa ser revista 
e discutida nas suas significações dentro do atual contexto escolar, pois estamos 
longe de assumir um significado consensual no que se refere às práticas 
pedagógicas, particularmente no que se refere à indisciplina.    



A proposta deste estudo é discutir o tema indisciplina e entender a maneira 
como tem sido interpretada em trabalhos de pesquisa em educação. Muito se tem 
discutido sobre o assunto, mas a solução ainda é complexa, o que contribui para 
uma indefinição de parâmetros por parte dos educadores além de, também se 
constituir em mais uma prova de que a escola precisa repensar suas práticas, para 
que consiga livrar-se dessa armadilha educacional. 

 
 

PESQUISA DE LEVANTAMENTO 
 

 
Para a discussão do tema proposto, este trabalho tem como objetivo, 

apresentar um levantamento de pesquisas sobre a indisciplina partindo de teses e 
dissertações defendidas nos anos de 2004, 2005 e 2006, na Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), na área de Educação. 

A princípio foi feito um levantamento de trabalhos, utilizando como critério de 
seleção: a palavra indisciplina, usada tanto no título, quanto nas palavras-chave e 
ou no resumo do trabalho. 

Foram levantados vinte e quatro trabalhos entre teses e dissertações, dos 
quais: em 2004 foram dois trabalhos, uma dissertação e uma tese; em 2005 foram 
cinco trabalhos, quatro dissertações e uma tese; em 2006 foram dezessete 
trabalhos, dez dissertações e sete teses. Esse primeiro levantamento está 
representado no quadro abaixo: 

 
ANO DISSERTAÇÕES TESES TOTAL 
2006 10 07 17 
2005 04 01 05 
2004 01 01 02 

TOTAL 15 09 24 
 
Convém ressaltar que em alguns trabalhos, o termo indisciplina vem 

associado aos termos disciplina, poder e fracasso escolar. 
 Após esse primeiro levantamento, foram selecionados os cinco trabalhos 
(uma tese e quatro dissertações) em que há um estudo mais detalhado do termo 
indisciplina. A seguir constam a análise dos trabalhos selecionados e suas 
principais impressões sobre a indisciplina. 

1-Em sua dissertação, “Cultura escolar e indisciplina: um olhar sobre as 
relações na instituição escolar”, em 2005, Débora Rogério Berton, entende a 
indisciplina como uma manifestação de mal-estar, uma crise de autoridade, que 
não aparece somente no contexto escolar. Sob múltiplas formas – do 
questionamento da autoridade constituída à violência – é um fenômeno 
generalizado na sociedade brasileira. 

Baseando-se em, Hannah Arendt que faz uma reflexão sobre a crise da 
autoridade provocada pela perda de padrões mais ou menos universais, coloca que 



essa perda dos padrões sempre tidos como perenes (ARENDT, 2001) – o direito à 
vida, à saúde, à liberdade, à dignidade e o respeito ao bem comum – traduz-se na 
ocorrência generalizada dos questionamentos aos valores éticos e morais 
normatizadores da vida em sociedade. Seria ingenuidade pensar que tais valores 
nunca tenham sido questionados anteriormente, mas hoje vivemos as 
conseqüências mais diretas de seu descrédito, a tal ponto de se pensar e discutir 
muito o seu resgate e os meios de consegui-lo. 

Colocar em dúvida os valores e inverter suas posições, priorizando o 
efêmero em lugar do duradouro é o início ou o elemento desencadeador da 
indisciplina, cuja principal conseqüência torna-se o desrespeito à ordem constituída 
e à prática de condutas social e eticamente reprováveis, liderada, na maioria das 
vezes, por indivíduos jovens. Esse desejo de liderança não parece menos fruto de 
um ideário competitivo e cruel. Sem levar em consideração a condição humana, os 
responsáveis pelo governo de nossa nação decretam a perda de direitos e 
garantias constitucionais como se os homens mais pobres não passassem de 
obstáculos à acumulação de capital. 

Ora, se é permitido aos homens investidos de autoridade passar por cima 
das necessidades e interesses do bem comum e em nome de interesses egoístas – 
sem trazer nenhum benefício para os governados – lhes é lícito manipular as leis e 
as pessoas para atingirem seus objetivos, porque o cidadão comum, excluído da 
vida em sociedade não pode ele mesmo cuidar dos seus interesses? Talvez seja 
uma análise por demais fatalista e pessimista. É possível que tal análise deixe a 
impressão de impotência e de não haver nada a ser feito a não ser a resignação à 
má sorte. Não é assim, entretanto. Apesar de todas as dificuldades, acredita ser a 
indisciplina um “bom sintoma”. Como a dor é necessária ao organismo vivo, 
indicando-lhe algo estranho a ele e que precisa ser removido, a indisciplina é uma 
manifestação dolorosa do sistema educacional de que alguma coisa vai mal e 
precisa ser repensada. 

A mercadorização da educação acarretará efeitos nefastos a médio e a 
longo prazo. Para não mencionar os de curto prazo, já sentidos na péssima 
qualidade das nossas escolas. No entanto, não se pode perder de vista o seguinte: 
se há indisciplina, há pensamento sobre as condições precárias.  

Os alunos percebem – influenciados ou não por seus pais – que a escola 
não lhes está oferecendo tudo o que poderia – fato marcante quando nas reuniões 
bimestrais com os genitores os professores ouvem os queixumes de pais e mães 
aflitos com o mau desempenho dos filhos ou com o ensino insípido oferecido, 
dizendo que poderiam “puxar mais”. Isto pode não significar a solução definitiva, 
mas indica que alguma coisa está acontecendo ou fermentando em meio à 
população interessada, no sentido de resolver este problema. 

Em meio a uma legislação paradoxal, que ora consagra os direitos 
fundamentais do homem e ora os desconsidera completamente – produtos de 
momentos históricos muito específicos – como falar em indisciplina na Educação 
Básica? 



 2-José Renato Carneiro em sua dissertação “A constituição e a atuação de 
grupos, tribos, gangues e galeras no entorno de uma escola pública de ensino 
médio: uma coexistência possível?”, de 2006, questiona: será que a indisciplina, 
entendida como resistência, faz parte da própria estratégia de poder e é gerada 
pelos mesmos mecanismos que originaram o seu controle? Seria ela o seu duplo? 
Nesse sentido, Guimarães (1996), em seu artigo “Indisciplina e violência: a 
ambigüidade dos conflitos na escola”, aproximando suas reflexões e sua visão à 
linha de pensamento de Maffesoli, sobre as estratégias de resistência, afirma o 
seguinte: 
 

Essa atitude astuciosa, de modo passivo, perverso, duplo, move o social 
que resiste aos massacres dos valores oficiais, e os indivíduos, 
aparentemente integrados a esses valores preservam um tanto para si, 
sobrevivendo às imposições e normas (GUIMARÃES, 1996, p. 76). 
 

 Segundo Maffesoli, na modernidade dentro do todo social, os indivíduos se 
comprometiam com funções no seio do que chamamos de grupos contratuais, 
regidos pela solidariedade orgânica. Dentro da sociedade pós-moderna, num amplo 
leque de articulações, as organizações político-econômicas já não possuem as 
mesmas características. Mesmo estando as pessoas unidas por um objetivo 
instrumental comum, não conferem sustentação às relações afetuais, pois as 
funções transformaram-se em papéis que se prestam a atuações específicas e 
pontuais na dinâmica dos negócios. A solidariedade orgânica baseada nos papéis 
mantém-se enquanto encontra razão instrumental para satisfazê-la. Para amenizar o 
cotidiano que remete à individualidade e ao aniquilamento, os indivíduos buscam 
aconchego e existência em tribos afetuais, migrando ou evoluindo de umas para 
outras, no que se entende por nomadismo social. Essa solidariedade mecânica se 
expressa de mil maneiras, por meio de inúmeros exemplos de tribos que coabitam o 
nosso cotidiano (pagodeiros, darks, metaleiros, punks, funkeiros, hip-hoppers, 
patricinhas, traficantes, usuários, skatistas boys, anarquistas, etc), inclusive na 
escola que é considerada como receptora e irradiadora de determinantes, situados 
nas esferas do espectro econômico, social e cultural, sem, contudo deixar de 
considerá-la também capaz de formular sua própria cultura em resposta a esses 
condicionantes. 
 Esses diversos grupos presentes na escola querem fazer valer seus direitos, 
cada um com suas características, abrindo espaço para o afeto e para a paixão, 
estando preocupados não com os rumos da política, com as oscilações das bolsas 
ou com os conflitos religiosos e, sim, com o momento, o prazer de estar e viver 
juntos. 

A confiança que se estabelece entre os membros dos grupos se exprime 
através de rituais, de signos de reconhecimento específicos, buscando fortalecer os 
integrantes, de modo a permitir resistir às tentativas de uniformização. A resistência, 
portanto, é mais ardilosa do que ofensiva. Fazem parte do vigor e da vitalidade da 
escola o desequilíbrio e a ebulição provocados por diversas comunidades tribais: 
tais ingredientes movem o cotidiano em busca das transformações sócio/culturais. 



3-José Segura Pappa, em sua tese “A (in)disciplina e a violência escolar 
segundo a concepção de professores do ensino fundamental”, de 2004, considera a 
indisciplina como uma forma de protesto, de rejeição à imposição dos saberes 
estruturados e com um estatuto determinado por pessoas alheias ao sistema 
educacional e aos interesses dos alunos. Um saber que não se renova e não dá 
margem à criticidade e à criatividade dos alunos. A escola questiona pouco e quase 
não revisa os saberes que transmite. O que Foucault denominou de poder 
disciplinar encontrou no ambiente escolar um de seus lugares mais propícios. Na 
perspectiva de Foucault (2002), desde o inicio do século XVII, e ainda na segunda 
metade do século XVIII, a disciplina se mostra como instrumento de poder. A 
chamada indisciplina não seria em algumas situações uma reação à práxis brutal 
da sociedade, e não estaria ligada a necessidade de sobrevivência? 

A educação e a disciplina podem se tornar uma forma de pressão, no sentido 
da uniformização de pensamento e comportamentos, dificultando a capacidade de 
indagação e de indignação que motivam o crescimento e o desenvolvimento 
intelectual. Dessa forma, o aluno não age por si mesmo e o aprendizado não está 
centrado no mesmo, já que, pela pressão constante, todos devem submeter-se ao 
mesmo modelo, sendo subordinados, dóceis, ou seja, tenderem para a 
conformidade. 

4-Zilda Lopes Zandonato, em sua dissertação “Indisciplina escolar e relação 
professor-aluno, uma análise sob as perspectivas moral e institucional”, de 2004, 
considera a indisciplina como apresentação de comportamentos de desrespeito ao 
outro e às regras construídas em princípio de justiça. Para chegar a esse conceito, 
se apropria da fala de Aquino (1996) que aponta a indisciplina como indicativo de 
uma situação em que os sujeitos que estão nas escolas, os alunos, não são 
aqueles com os quais a escola está preparada para atender; estes alunos não 
fariam parte de seu projeto, de seu objeto de trabalho, uma vez que não 
corresponderiam às visões idealizadas pelos professores, direção escolar e outros 
funcionários. 

Arendt (2000) transpõe as situações de violência às de indisciplina dizendo 
que “quanto maior é a burocratização da vida pública, maior será a atração pela 
violência”, associando ao enfoque dado por Aquino temos que a indisciplina pode 
ser entendida como uma reação à burocratização que é consolidada nas práticas 
escolares. 

A indisciplina não pode ser focada na sua totalidade através de um só viés, 
pois são vários os fatores que contribuem para tal. Entende a relação professor-
aluno como um dos focos que contribuem para a existência de comportamentos 
indisciplinados. 

A indisciplina como prática institucional conflituosa é ressaltada por 
Guimarães (1996, p. 79) sob outro aspecto que, também, aponta para um enfoque 
institucional, definindo a indisciplina como elemento ambíguo por demonstrar ódio, 
raiva e, como “forma de interromper o controle homogeneizador da escola”. Os atos 
de indisciplina expressam segundo Guimarães (1996, p. 79) uma duplicidade que 
garante “a expressão das formas heterogêneas, [que] assegura a coesão dos 



alunos, pois passam a partilhar de emoções que fundam o sentimento da vida 
coletiva.” Essa perspectiva é defendida em Guirado (1987, p.72) quando define que 
a “instituição não é um lugar no espaço ou uma organização em particular, mas um 
conjunto de práticas ou de relações sociais concretas”, onde não se trabalha o 
espaço físico, mas as “relações de uma determinada prática institucional”. 

5-Cristina Sayuri Ueno em sua dissertação “Um estudo sobre a saúde do 
professor a partir da perspectiva da sociologia sensível de Michel Maffesoli”, de 
2006, coloca que a indisciplina dos alunos é um tema recorrente quando se trata 
dos problemas enfrentados pela educação nos dias atuais, e se mostra 
intrinsecamente ligado à saúde do professor. 

A indisciplina é apontada por Sanchez Teixeira e Silveira Porto (1998) como 
uma forma de violência praticada pelos alunos dentro da escola. Esta situação 
lembra Itman Monteiro (1998), acerca da relação entre luz e sombra. Segundo a 
autora, quanto mais reprimida a face de sombra, mais ela se estende sobre a luz, 
tornando-se mais visível e incontrolável. Cabe aqui a interpretação supondo que, 
quanto mais se tenta reprimir a indisciplina, mais ela tende a se expandir. Disto 
resulta um conflito constante e crescente, “o qual leva a uma saturação das partes, 
ao estresse, ao pânico, à neurose, à exacerbação do medo natural que temos em 
relação à morte”. (ITMAN MONTEIRO, 1998, p.75).  

Para Sanchez Teixeira e Silveira Porto, no artigo Violência, Insegurança e 
Imaginário do Medo (1998), a indisciplina, ao lado das brigas e depredações, 
consubstancia a violência provocada pelos próprios alunos, vivida entre os muros 
escolares. “Ao ‘imaginário da ordem’, os alunos contrapõem um ‘imaginário da 
transgressão ou do conflito’”. (SANCHEZ TEIXEIRA; SILVEIRA PORTO, 1998, 
p.62).  

Cada ação concreta de agressão ou violência permite ritualizar uma ameaça, 
justificando a reprodução do medo e a adoção de medidas de segurança. Mas, 
paradoxalmente, essas medidas acentuam a insegurança e o medo e provocam 
novas formas de geri-los, seja na sociedade, seja na escola. (SANCHEZ TEIXEIRA; 
SILVEIRA PORTO, 1998, p.57). 

Nesse sentido, lidar com a indisciplina parece estar intimamente associado à 
punição. Na ordem do simbólico, a indisciplina ligar-se-ia à idéia de crime, que além 
de contido, deve ser castigado. Para Maffesoli, isto se justifica porque, na lógica da 
teatralidade, “o castigo torna aparente a reconstituição da soberania” (MAFFESOLI, 
2001, p.181), ou seja, da ordem, mas por outro lado, “acentuam a insegurança e o 
medo”. 

Guimarães (1996, p.77), utilizando-se dos estudos de Maffesoli, aborda a 
escola enquanto espaço de violência e de indisciplina, e afirma que “as escolas 
também produzem sua própria violência e sua própria indisciplina”, através da 
homogeneização, exercida por meio de mecanismos disciplinares que 
desconsideram a maneira como são partilhados os espaços, o tempo e o afeto entre 
os alunos. Isto gera uma reação que explode na indisciplina incontrolável ou na 
violência banal.  



Ela considera que o conflito faz parte do processo de aprendizagem, sendo a 
violência intrínseca ao papel do professor. Esta violência pode ser administrada, 
quando o professor consegue perceber a ambigüidade de seu lugar, trazendo 
reversibilidade aos papéis de quem aprende e quem ensina. A partir daí, torna-se 
possível ajustar e formular regras comuns a professores e alunos, ou seja, uma 
disciplina para todos.  

No entanto, quando o professor não percebe a complexa teia de relações que 
constituem uma classe, acaba concentrando os conflitos ou na sua pessoa, ou em 
alguns alunos, ao invés de deslocá-los para o coletivo. Além disso, a autora afirma 
que a mesma energia que leva ao envolvimento e ao interesse dos alunos pode 
transformar-se em apatia ou explodir em indisciplina e violência, quando a escola 
não tem significado para eles. Assim, ela defende a necessidade de “construir 
práticas organizacionais e pedagógicas que levem em conta as características das 
crianças e jovens que hoje freqüentam as escolas”. (GUIMARÃES, 1996, p.81).  

Ao tratar de um possível equilíbrio entre os interesses dos alunos e as 
exigências da instituição, Guimarães (1996) afirma que é preciso deixar de acreditar 
que a paz signifique a ausência de todo conflito. Porém, inscrita na sabedoria 
dionisíaca, esta paz significa a “desordem que não mais culpabiliza, mas que pode 
ser integrada numa dinâmica”. (MAFFESOLI, 2005, p.24).  

Segundo Alves (2002), existe nas escolas, em geral, uma verdadeira 
veneração ao silêncio. Tal admiração advém, normalmente, de propostas 
pedagógicas consideradas tradicionais, em que o silêncio passa a ter ligação direta 
com a atenção à aula e o respeito ao professor. O aluno é considerado um bom 
aluno quando faz silêncio. A agitação ou as movimentações em sala são vistas 
como sinônimos de indisciplina e/ou falta de atenção e, muito poucas vezes, como 
manifestações de emoções de algo que não está agradando ao aluno ou mesmo de 
uma participação mais ativa. 

Para concluir esse levantamento, a seguir apresento um quadro-resumo com 
os nomes dos autores pesquisados, tipo de trabalho apresentado, conceito de 
indisciplina formulado e principais referenciais teóricos: 

 
ANO/TRABALHO AUTOR CONCEITO DE 

INDISCIPLINA 
REFERENCIAL 

TEÓRICO 
2006-dissertação José Renato 

Carneiro 
Resistência Áurea M. 

Guimarães e 
Michel Maffesoli 

2006-dissertação Cristina Sayuri Ueno Mau 
comportamento em 
sala de aula, 
influenciando outros 
nesse sentido 

Michel Maffesoli 

2005-dissertação Débora Rogério 
Berton 

Crise de autoridade Hannah Arendt 

2004-dissertação Zilda Lopes Apresentação de Júlio Groppa 



Zandonato comportamentos de 
desrespeito ao outro 
e às regras 
construídas em 
princípio de justiça 

Aquino e Áurea 
M. Guimarães 

2004-tese José Segura Pappa Rejeição a 
imposição dos 
saberes  
estruturados  

Michel Foucault 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Por meio da análise de pesquisas em educação, foi possível constatar que, o 
comportamento indisciplinado está ligado diretamente a uma sucessão de fatos 
associados à ineficiência da prática pedagógica desenvolvida, tais como: propostas 
curriculares problemáticas e metodologias que chegam a subestimar a capacidade 
dos alunos (ou por apresentar assuntos muito fáceis ou por serem de pouco 
interesse); cobrança em demasia da postura sentada; inadequação do tempo para 
a realização das atividades e da organização do espaço da sala de aula; 
centralização em excesso na figura do professor (apresentando-se como único 
detentor do conhecimento) e em conseqüência pouco incentivo à autonomia e às 
interações entre os alunos; uso freqüente de sanções e ameaças, visando o 
silêncio da classe; pouco diálogo; entre outros fatores levantados. 

Ainda há muito que questionar, pesquisar acerca da indisciplina. A recente 
produção mostra que há interesse em se chegar a uma solução. Mas, o que é certo 
é que a indisciplina como uma “armadilha educacional”, devido a maneira como tem 
sido vista e pela dificuldade da escola e dos educadores em lidar com essa 
questão, acaba excluindo muitos do processo de aprendizagem. Dessa forma, fica 
clara a necessidade de empreender uma ampla transformação na escola. 

Segundo GOTZENS (2002)  
 

“apesar do grande interesse que envolve o tema da disciplina 
escolar atualmente, percebe-se que não se trata de problema novo, mas 
pode-se afirmar que as dificuldades sentidas em nossos dias em lidar com 
esse tipo de problema na escola são resultado da pouca e desqualificada 
atenção dada anteriormente a esse assunto”. 

 
AQUINO (1998) aponta para a necessidade de uma leitura 

fundamentalmente pedagógica da indisciplina, onde se possa “compreendê-la 
inicialmente como um sinal, um indício de que a intervenção docente não está se 
processando a contento, que seus resultados não se aproximam do esperado”. 

Outro autor que sugere uma leitura fundamentalmente pedagógica da 
indisciplina é FURLÁN (1998). Este autor mexicano afirma a existência de poucas 



pesquisas realizadas neste campo por pedagogos de formação e que a “escassez 
de investigações é tão flagrante como a importância atual desta problemática. 

Percebe-se, que as crianças que chegam à escola têm, cada vez mais, 
menos limites trabalhados pela família, o que, para uns, se configura em “ausência 
de valores e regras ou como presença de valores e regras contraditórios no seio de 
uma mesma sociedade”, conforme cita De La Taille (1998, p.07). 

Segundo Paulo Freire (1986, p. 115), “o professor democrático nunca, 
realmente nunca, transforma a autoridade em autoritarismo”. E completa que sem 
autoridade é muito difícil alcançar a liberdade dos estudantes. A liberdade necessita 
de autoridade para se tornar realmente livre. 

No senso comum, a palavra indisciplina é utilizada em educação significando 
desordem. Nesse sentido, pode-se dizer que o objetivo do processo educacional 
estaria ligado à fixação de certos comportamentos e não na transmissão e 
assimilação de determinados conhecimentos, habilidades ou atitudes, que possam 
exigir certos comportamentos e procedimentos como meios. 

Entretanto, no momento em que a escola passa a empregar concepções de 
disciplina como ordem, demonstra necessitar de procedimentos comportamentais 
fixos e imutáveis. Desta forma, para entendermos a armadilha da indisciplina 
escolar e não permitir que ela exclua tantos do processo educacional, faz-se 
necessário explicitar o vínculo entre professor-aluno e a realidade que os cerca, 
para a partir daí desenvolver o trabalho na escola, vínculo que é próprio e específico 
da relação escolar. 
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