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RESUMO 

A indisciplina é um assunto que já vem sendo discutindo a muitas décadas, mas que 
nos dias atuais ela tem sido um dos problemas mais decorrente e agravante no 
âmbito escolar. A presente pesquisa teve como temática a Indisciplina escolar em 
sala de aula afim de que fossem investigadas as prováveis causas que geram o 
problema em sala. A metodologia aplicada foi exploratória através de estudos 
teóricos e bibliográficos, com pesquisas de campo, observações, coletas de dados e 
entrevistas. Foi aplicado um questionário aos docentes e discentes, com o intuito de 
que eles pudessem expor suas opiniões referentes ao tema pesquisado buscando 
dessa forma apontar possíveis soluções que possam contribuir para a diminuição do 
problema em questão. Diante de tais respostas foi possível atingir os objetivos 
propostos nesta pesquisa. Por isso a importância dessa temática foi estudada para 
que através das pesquisas realizadas fossem encontradas as prováveis causas e 
alternativas para entender e tentar sanar o problema. A pesquisa foi delimitada em 
um 9º ano do ensino fundamental do período vespertino da Escola Pública Municipal 
Santa Terezinha, no Município de Marcelândia - MT. Esta pesquisa nos mostra que 
a indisciplina é um tema preocupante e muito complexo e que precisa de uma maior 
atenção por parte da escola, sociedade e família, para que assim seja possível 
alcançarmos uma educação democrática e de qualidade para todos. 
 
Palavras chave: Indisciplina Escolar. Família. Educação.  
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RESUMEN 
 

La indisciplina es un asunto que ya viene siendo discutiendo a muchas décadas, 
pero que en los días actuales ha sido uno de los problemas más derivados y 
agravantes en el ámbito escolar. La presente investigación tuvo como temática la 
Indisciplina escolar en el aula a fin de que fueran investigadas las probables causas 
que generan el problema en sala. La metodología aplicada fue exploratoria a través 
de estudios teóricos y bibliográficos, con investigaciones de campo, observaciones, 
colectas de datos y entrevistas. Se aplicó un cuestionario a los docentes y discentes, 
con el propósito de que ellos pudieran exponer sus opiniones referentes al tema 
investigado buscando de esa forma apuntar posibles soluciones que puedan 
contribuir a la disminución del problema en cuestión. Ante estas respuestas fue 
posible alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación. Por eso la 
importancia de esta temática fue estudiada para que a través de las investigaciones 
realizadas se hallaran las probables causas y alternativas para entender e intentar 
sanar el problema. La investigación fue delimitada en un 9º año de la enseñanza 
fundamental del período vespertino de la Escuela Pública Municipal Santa 
Terezinha, en el Municipio de Marcelândia - MT. Esta investigación nos muestra que 
la indisciplina es un tema preocupante y muy complejo y que necesita una mayor 
atención por parte de la escuela, sociedad y familia, para que así sea posible 
alcanzar una educación democrática y de calidad para todos. 
 
Palabras clave: Indisciplina Escolar. Família. Educación. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indisciplina escolar têm sido um dos assuntos mais discutidos dentro e fora 

da escola. É um problema de grande relevância na nossa atualidade, na qual ainda 

não se foi possível encontrar uma solução eficaz e satisfatória. Com isso são 

inúmeras as queixas recebidas pelos professores em sala de aula, o 

descompromisso e o desrespeito são umas das maiores queixas, pois tem muitos 

que vão à escola apenas para fazer bagunça e chamar atenção através do seu 

comportamento. Têm também os que não respeitam os professores, muito menos os 

colegas, agindo de forma grosseira tanto verbalmente como fisicamente e muitas 

vezes de forma violenta.  

O corpo docente também sofre com as conseqüências da indisciplina escolar 

em sala, pois partir do momento que o mesmo não consegue aplicar sua aula ele 

traz para sua vida tamanha frustração e insatisfação, e isso faz com que muitos 

profissionais da educação abandonem a profissão ou ainda pior se sintam 

desmotivados e desinteressados pelo ato de ensinar. 

A família também tem um importante papel quando se trata de indisciplina 

escolar dos filhos, quando a mesma age de maneira descompromissada com a 

educação dos mesmos e quando si é omisso com atos de desobediência às normas 

de boa conduta da escola, pois o jovem traz de casa o reflexo do que é vivido na 

família, seja ele bom ou ruim. Portanto é necessário que haja uma conscientização, 

os pais precisam compreender que é de responsabilidade sua educar seus filhos 

ensinando-lhes princípios, participando ativamente da vida escolar dos mesmos e 

dando bons exemplo pois os pais são a maior referência na vida do jovem 

adolescente. 

A indisciplina escolar deixou de ser um ato isolado ou particular nos dias de 

hoje nas escolas, para se tornar um dos grandes problemas encontrados na 

atualidade, e com certeza e um fator importantíssimo que precisa ser solucionado 

mais rápido possível, porque dessa maneira a tendência e ter uma educação de 

péssima qualidade. 

No entanto o corpo docente também se encontra desmotivados e 

desamparados diante do tamanho do problema que tem se abrangido de maneira 

alarmante. A falta de comprometimento dos discentes com o ensino tem sido cada 

vez maior, fazendo com que muitos alunos acabem perdendo a vontade e animo de 
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estar na escola, ressaltando que não é somente os alunos que querem aprender que 

saem prejudicados, mas também o corpo docente que tem perdido o prazer de 

lecionar de forma que não sabem mais como lidar com a situação. Diante da 

importância desse tema é necessário que haja uma ação em conjunto entre vários 

segmentos para que de alguma forma possa encontrar uma maneira de que esse 

problema seja sanado.  

Os alunos indisciplinados precisam entender que o maior prejudicado nesse 

meio é ele mesmo, de forma que seu rendimento escolar fica comprometido diante 

dos demais alunos, a retenção e a discriminação por saber menos que os outros, 

possa ser que diante das conseqüências apresentadas, eles venham a se despertar 

para a gravidade do assunto. Entretanto a responsabilidade de mudar esse 

lamentável quadro não cabe somente ao professor ou a escola, mas sim ao aluno e 

a família de um modo geral. 

 Diante do exposto acima, a problemática que norteou essa pesquisa foi: 

quais são as prováveis causas da indisciplina escolar em sala de aula no 9º 

vespertino da Escola Pública Municipal Santa Terezinha? 

A hipótese inicial desta pesquisa refere-se a diversas causas que implicam na 

indisciplina escolar destes jovens, como a desestrutura familiar, os conflitos internos 

recorrentes as mudanças emocionais, a falta de impor limites por parte dos pais, o 

abandono e a rejeição são algumas das inúmeras conseqüências encontradas 

nessa temática.  

O objetivo geral deste estudo foi: investigar as possíveis causas da 

indisciplina escolar no 9º ano vespertino, da Escola Pública Municipal Santa 

Terezinha. Tendo com objetivos específicos: pesquisar as prováveis causas que a 

família influência na indisciplina escolar; averiguar com os professores quais suas 

opiniões relacionadas a Indisciplina Escolar do 9º ano; analisar como o 

relacionamento familiar e escolar pode influenciar na Indisciplina Escolar e identificar 

os diferentes conceitos de Indisciplina. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Definição de indisciplina 

O termo indisciplina escolar tem sido um dos problemas mais preocupantes 

da atualidade nas escolas e fora dela, por se tratar de uma realidade tão presente e 

desafiadora para quem convive com a situação, pois as consequências da 

indisciplina exigem medidas de combate efetivas e urgentes, pois sem dúvida essa 

temática está entre os problemas que mais afetam diretamente a escola, a formação 

do cidadão e a sociedade como um todo. É por si trata de um tema tão importante 

na nossa sociedade é preciso entender e compreender suas definições, de modo 

que encontrem alternativas para amenizar o problema. 

Em uma pesquisa realizada em 34 países pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil ficou em primeiro lugar 

em categorias nada agradável, como indisciplina e mau comportamento dos alunos, 

além do tempo que o professor gasta para organizar sua classe. Enquanto em 

países como o Japão a indisciplina é problema relatado por apenas 13% dos 

professores, no Brasil mais de 60% dos educadores apontam lidar diariamente com 

o mau comportamento em sala de aula. (REVISTA ÉPOCA, 2015). 

É preciso que se entenda que a indisciplina e a transgressão de algumas 

regras, como do tipo moral e convencional, as regras morais podemos dizer que são 

aquelas trazidas de casa como os princípios que busca o bem comum de todos em 

seu meio e também os princípios étnicos como o não agredir seja qual for a forma. 

Já as regras convencionais são aquelas que são decididas por um grupo com alguns 

objetivos, como por exemplo o uso de meios tecnológicos em sala de aula. 

A indisciplina escolar são uma das maiores queixas encontradas nas escolas 

e nas famílias, o número de reclamações de alunos indisciplinados está cada dia 

mais freqüente, prevalece a tese que a indisciplina são comportamentos de 

transgressão de normas e regras escolares. 

Nas últimas décadas o tema indisciplina tomou uma maior visibilidade por se 

tornar uma das grandes queixas das escolas, engana-se quem acredita que a 

indisciplina seja algo isolado, pelo contrário é um fenômeno escolar que ultrapassa 

vários meios seja sociocultural ou social. Portanto a indisciplina pode está presente 

em todos os lugares como em escolas públicas e nas privadas, nos pobres, ricos, 
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brancos, negros e ainda em todos os níveis de ensino desde a educação infantil até 

a faculdade. 

Na nossa atualidade está cada dia mais difícil de impor regras de maneira 

que eles possam respeitar, os alunos se encontra independente de muitas coisas e 

por esse motivo acredita não ter que obedecer a regras e condutas impostas a eles. 

Aquino (1998, p.7) "afirma que s crianças de hoje em dia não têm limites, não 

reconhecem a autoridade, não respeitam as regras, a responsabilidade por isso é 

dos pais, que teriam se tornado muitos permissivos.''  

De acordo com a fala de Aquino concordamos que muitos jovens por 

acharem donos de si, não admitem serem chamados a atenção e tão pouco seguir 

regras impostas pela a escola ou pelo o professor, segundo a afirmativa tudo isso se 

da pela falta de limites em casa. A família por viver em uma contemporaneidade que 

exige tanto de si, deixa muitas vezes a criação dos filhos meio de lado, tornando 

desse modo permissivos além da conta de maneira que as consequências são 

refletidas na escola. Oliveira (2005, p.21) cita que: 

 

Além de a indisciplina causar danos ao professor e ao processo 
ensino-aprendizagem, o aluno também é prejudicado pelo seu 
próprio comportamento: ele não aproveitará que se nada dos 
conteúdos ministrados durante as aulas, pois o barulho e a 

movimentação impedem qualquer trabalho reprodutivo. (OLIVEIRA 
2005, p.21) 

 

Ou seja, desse modo o maior prejudicado da indisciplina e o próprio 

causador de todo transtorno escolar e em sala de aula que nesse contexto é o 

aluno. A indisciplina é geralmente centralizada apenas no aluno e nas suas ações no 

ambiente escolar. Nas escolas a indisciplina pode ser causada por um indivíduo ou 

em grupo, com um comportamento inadequado seguido com a rebeldia, desacato e 

a falta de respeito. As atitudes dos alunos indisciplinados causam nos professores 

um desgaste emocional, fazendo com que muitas vezes o profissional até abandone 

sua profissão. 

Em muitos casos a indisciplina pode estar relacionada na referência familiar, 

onde os maus costumes, a falta de valores e a falta de estrutura estão presentes na 

família, e isso muitas vezes reflete na vida dos jovens, onde a falta de limites de 

atenção e de carinho seja causadoras do problema, pois muitas vezes o aluno tem 

tudo que almeja em casa menos o carinho e atenção dos pais, dessa maneira eles 
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se sentem carente e rejeitado pela família agindo na escola de maneira 

indisciplinada com o objetivo apenas de chamar atenção. Por isso é importantíssimo 

que todos compreendam o que realmente é indisciplina pois cada dia que passa o 

problema tem se estendido, de maneira onde muitas vezes a sua real importância e 

significado tem ficado para trás e com isso todos saem perdendo por não saber 

como agir ou lidar com essa problemática. (AQUINO, 2005) 

De acordo com os dados levantados através das pesquisas realizadas 

podemos constatar a gravidade do tema na escola, pois a temática tem se tornado 

um problema mundial, onde o Brasil fica com uma das piores posições, portanto se 

faz necessário que ocorra um trabalho em conjunto entre escola, família e 

sociedade, em busca de alternativas onde problema venha ser amenizado ou até 

mesmo resolvido. 

É nítido percebermos as conseqüências da indisciplina em sala de aula, de 

acordo com as pesquisas realizadas, é uma situação que cada dia fica mais difícil de 

conviver pois, todos os envolvidos no âmbito escolar saem prejudicados de alguma 

forma. 

 

2.2 Conceitos de indisciplina 

De acordo com o dicionário informal a indisciplina é a falta de respeito ás 

regras negação ás normas, mal comportamento que compromete a convivência 

social. Ou seja, aquele aluno que se recusa a cumprir e a respeitar as regras 

impostas na escola ele é considerado um aluno indisciplinado. 

O termo indisciplina segundo Ferreira (1986, p.595) refere-se ao mal 

comportamento como rebelião, desordem e desobediência, ou seja, toda recusa em 

cumprir regras e normas é um ato de indisciplina. São muitas as ações manifestadas 

no âmbito escolar, que pode ser considerado um ato de indisciplina pode-se citar 

alguns exemplos: o aluno ao responder de maneira grosseira e estúpida ao 

professor, quando é o causador de toda a desordem em sala de aula, quando nunca 

faz nada e incomoda quem faz e quando não aceita ser repreendido ou corrigido, 

entre várias outras atitudes que podem ser considerados atos de alunos 

indisciplinados.  

Santos (2002) afirma, que a indisciplina tem se tornado um dos maiores 

problemas da atualidade nas escolas, onde seu maior desafio está sendo 

confrontados pelos professores iniciantes.  
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Dessa maneira podemos perceber que para os professores principiantes 

lidar com a indisciplina é algo desafiador e assustador, de fato falar e conviver com a 

indisciplina exige muito do corpo docente seja ele principiante ou não, por se tratar 

de um tema tão complexo e preocupante presente na nossa atualidade. Com 

certeza para quem está começando nesse meio é normal ficar apreensiva pois só 

quem convive com tais situações sabem realmente a gravidade do assunto. 

Para Estrela (1994, p.15) “o conceito de indisciplina relaciona-se 

intimamente com o de disciplina e tende moralmente a ser redefinido pela sua 

negação ou privação ou pela a desordem proveniente da quebra de regras 

estabelecidas”. Portanto o termo indisciplina está diretamente ligada a normas e 

regras aplicadas por determinadas gestão que representam instituição. A 

indisciplina, portanto, pode ser vista como algum comportamento inadequado, como 

a falta de respeito com o professor e os demais ao seu redor, a rebeldia sem 

controle, a recusa em si cumprir regras e normas impostas, algumas atitudes 

intransigentes entre outras que não condiz com a disciplina em si. Vasconcelos 

(1998, p. 13) afirma que: 

 

Conversas paralelas, dispersão; professor entra na sala e é como se 
não tivesse entrando; dá lição e a maioria não faz, quando vem 
professora substituta, é dia de fazer bagunça; os alunos não trazem 
material; se negam a participar da aula; parece que nada interessa. 
Saem no corredor na mudança de professor; fazem bagunça em sala 
quando não tem ninguém; irmãos entram no meio da aula para pedir 
material, lanche, dinheiro; riscam carteiras até estragar( com 
estiletes); colocam tachinha na mesa do professor ou dos colegas; 
ficam comendo durante a aula; mascam chiclete; ficam de boné 
durante a aula; não vão de uniforme; pintam as carteiras com liquido 
corretor; escrevem nas paredes; destroem trabalhos de alunos de 
outros de períodos fixados nos murais; sentam de qualquer jeito na 
carteira roubam material do colega; passam a perna no colega; 
entram sem pedir licença; querem ir toda hora no banheiro 
respondem ironicamente; saem quando toca o sinal e o professor 
ainda está explicando, se levantam e falam com o outro. 
(VASCONCELLOS 1998, p.13) 
 

Esses são alguns comportamentos que mostram a dificuldade que o aluno 

encontra para se adaptar os normas e regras impostas pela a escola. Embora não 

seja só o aluno que encontra dificuldade nesse quesito, pois a partir do momento em 

que o aluno encontra dificuldade em cumprir regras o professor também sai 

prejudicado por conseguir aplicar uma aula produtiva por conta da indisciplina em 
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sala de aula. O aluno tem que aprender ter responsabilidade desde cedo e ter 

conhecimento das conseqüências adquiridas por conta da indisciplina. O conceito de 

indisciplina de acordo com Parrat-Dayan (2008, p. 18): 

 

Em geral o conceito de indisciplina é definido em relação ao conceito 
disciplina, que na linguagem corrente significa regra de conduta 
comum a coletividade para manter a boa ordem e, por extensão, a 
obediência a regra. Evoca-se também a sanção e o castigo que se 
impõem quando não se obedece a regra. Assim, o conceito de 
disciplina está relacionado a existência de regra. (PARRAT-DAYAN 
2008, p.18)  

 

Diante dessa afirmação, podemos entender que a indisciplina e 

simplesmente o descumprimento de normas e regras aplicadas, ou seja quando se 

deixa de cumprir as regras e normas impostas nas escolas, agindo de maneira que 

afeta a aprendizagem do próximo, não contribuindo para uma boa ordem no âmbito 

escolar e transgredindo as regras e normas presentes na escola, são essas e outras 

situações que descrevem a indisciplina. Com uma elucidação piagetiana de Yves de 

la Taille: 

 

Não é tão simples. Se entendermos por disciplina comportamentos 
regidos por um conjunto de normas, a indisciplina poderá traduzir de 
duas formas: 1) a revolta contra essas normas. 2) o 
desconhecimento delas. [...] aproveito para dizer que hoje segundo 
caso parece valer [...] Hoje o cinismo ( negação de todo valor, e logo, 
de qualquer regra) explica melhor os desarranjos das salas de aulas. 
(TAILLE apud AQUINO,1996, p.10).  

 

De fato, é bem positiva essa afirmativa, pois a indisciplina está muito dentro 

desse termo onde a falta de respeito ao professor e aos demais está bem presente 

nas atitudes dos alunos. Infelizmente a citação acima descreve toda a realidade 

vivida hoje nas instituições escolares na nossa atualidade. 

            Estrela (1992) descreve que a indisciplina tem assumido ao longo dos 

tempos diferentes significações: punição, dor, instrumento de punição; direção moral 

regra de conduta para fazer reinar a ordem numa coletividade; a obediência a essa 

regra. Podemos entender que apesar das variações de conceito sobre indisciplina 

seu significado rege sempre a falta obediência as regras e condutas impostas. 
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Ou seja, para que se haja um bom relacionamento entre escola/aluno, 

professor/aluno e aluno/conhecimento é indispensável à presença da disciplina, pois 

quando há indisciplina nesse quesito nada flui nem evolui. 

O termo indisciplina muitas vezes é confundido com a violência, referente a 

tantos casos presente nas escolas nos dias de hoje. São casos onde professores 

são agredidos tanto fisicamente como verbalmente, alunos que vão para as escolas 

armados ou quando a situação toma um fim ainda mais trágico como assassinatos 

de alunos e professores acontecem, diante de todas essas situações é preciso saber 

separar uma situação da outra de modo expressivo. O termo violência e de natureza 

policial e pode está presente nas mais diversas situações onde a responsabilidade é 

inteiramente da polícia. E o termo indisciplina é o descumprimento das normas e 

regras impostas nas escolas. 

As escolas precisam trabalhar com transparência e clareza, de modo que os 

alunos possam perceber que as regras e normas impostas são para todos, desde os 

alunos até diretores dessa maneira eles vão perceber que o cumprimento de regras 

é dever todos. Na verdade, a escola precisa ter mais posicionamento com as regras, 

mostrando que ela é a autoridade maior e que eles (alunos), precisam e devem 

obedecer, muitas vezes por essa falha a escola acaba contribuindo com a 

indisciplina dos alunos, pois muita das vezes a escola não tem um posicionamento 

adequado diante das transgressões que os alunos cometem, sendo omissos e não 

impondo a autoridade que lhe acabe. 

Desse modo o descompromisso de alguns alunos, se dá muitas vezes pela 

falta de autoridade diante das regras impostas a eles, porque por mais que existam 

regras mas não se exige o cumprimento delas fica na mesma, porque os alunos tem 

conhecimento do que deve e do que não devem ser feito na escola, mas quando 

transgridam tais regras e não há punição, faz com que a escola perca sua 

autoridade e a sua credibilidade diante dos alunos fazendo com que eles acredite 

que podem fazer o que quiserem na escola porque já sabe que não vai acontecer 

nada. 

 

2.3 O corpo docente e suas possíveis contribuições para a indisciplina 

O professor dependendo de suas atitudes ele pode ser um gerador de 

indisciplina, como no seu autoritarismo, na sua pontualidade não apenas no horário, 

mas naquilo que promete aos seus alunos, a sua conduta em sala de aula e até 
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mesmo na sua metodologia no ensinar. O professor em sala de aula deve conhecer 

seus alunos para que consiga perceber quais são as necessidades e os anseios de 

cada um, com o objetivo de tentar entende-los antes mesmo de julgá-lo por suas 

respectivas atitudes. Vasconcellos (2009) afirma que: 

 
A sinalização ao aluno de suas transgressões faz com que o 
professor acumule insatisfações e depois “estoure” por qualquer 
coisa, perdendo a razão e o apoio dos alunos. A interrupção, logo no 
início, da evolução do processo de distanciamento do aluno, seja 
cognitivo, afetivo, ético ou físico, faz-se necessária para que o 
professor e aluno não se tornem estranhos, o que seria muito triste e 
preocupante. (VASCONCELLOS, 2009, p.228) 
 

Diante dessa afirmativa podemos observar a importância que o professor 

tem ao expor seu mal-estar em determinada situação, o fato do professor omitir sua 

autoridade em certas ocasiões tende a provocar um problema maior, por isso é 

relevante que o professor exerça sua autoridade de modo respeitosa e justa quando 

necessário. 

Entretanto o professor ele é visto como um modelo para seus alunos, por 

isso faz se necessário que o professor tenha uma conduta integra e correta para que 

possa servir de exemplo para os mesmo, cabe também ao corpo docente impor 

limites em sala de aula agindo de maneira respeitosa com todos para que assim seja 

respeitado também, agindo com autoridade, sem ser autoritário, procurando sempre 

ter uma relação saudável entre professor e aluno de maneira que conquiste a 

confiança deles, de modo que consiga identificar a dificuldade de cada um. ( 

Vasconcellos, 2009). Segundo Aquino sobre o que é ser autoritário 

 
O autoritário é arrogante, violento, impositivo, dominador e se 
relaciona com a pessoa que age buscando domínio, que se sente no 
direito, por sua superioridade hierárquica, de cobrar obediência dos 
subordinados. A segunda forma de autoridade, constituída pelo 
prestígio e competência, creio, não necessita impor-se pela violência 
buscando dominação. Ela se constitui pela admiração. (AQUINO, 
1996, p.41). 

 

Diante dessa afirmação qual aluno gostaria de estudar debaixo de um 

autoritarismo? Podemos concluir que nenhum. Quando se trabalha com jovens e 

adolescentes, tem que haver um jogo de cintura, um acordo onde ambos saem 

ganhando, ou seja, o professor tem que criar métodos para conquistar o respeito e a 

confiança de seus alunos e ser autoritário não é uma boa escolha nesse quesito. 
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Segundo Aquino autoridade é: 

 
A autoridade fundada em relações de respeito mútuo e no prestígio 
obtido a partir da competência não necessita ser autoritária. Esse 
professor consegue estabelecer relações baseadas no diálogo, na 
confiança e nutrir uma afetividade que permite que os conflitos 
cotidianos da escola sejam solucionados de maneira democrática. ( 
AQUINO, 1996, p.42) . 
 

          Nitidamente podemos perceber a grande diferença entre ser autoritário e ter 

autoridade, porém sabemos que o professor tem total autoridade em sala de aula, 

cabe a ele saber como usar essa mesma autoridade. Portanto quando o professor 

tenta usar sua autoridade de maneira autoritária, cobrando de seus alunos 

obediência e impondo sobre eles suas vontades e seus valores, o resultado nem 

sempre é positivo ao contrário se torna uma das causas da indisciplina. 

Paulo Freire afirma (1986, p.115) que o professor democrático jamais 

transformara sua autoridade em autoritarismo. Ele ainda fala que sem autoridade 

dificilmente alcançara a liberdade dos alunos. Ressaltando que o professor precisa 

diferenciar a autoridade do autoritarismo, de forma que os alunos entendam que o 

professor é quem tem a autoridade em sala de aula, cabe ao professor fazer dessa 

autoridade um ponto positivo para todos. 

Outro ponto onde o professor se torna um gerador da indisciplina e quando 

ele não se prepara, não tem comprometimento no ensinar e não se preocupa para 

fazer um bom trabalho, tornando-se assim um professor gerador de indisciplina, que 

conseqüentemente influência os alunos, pois em sala de aula o aluno é o reflexo do 

professor, quando o professor age de maneira despreparada, sem uma metodologia 

sem conhecimento do assunto que vai aplicar e desrespeitando as normas da escola 

ele está sim contribuindo para a indisciplina dos alunos. Entretanto o professor bem 

preparado com domínio no seu conteúdo e com metodologias atrativas tem maior 

chance em conseguir aplicar sua aula de maneira produtiva a todos. (FREIRE, 

1986). 

O professor por sua vez não deve agir apenas como mediador do 

conhecimento, mas também como ser um humano, de maneira que o aluno possa 

vê-lo como uma referência tendo sempre um respeito mútuo entre ambos, pois a 

partir do momento que professor consegue identificar o anseio de cada aluno seu, 

ele terá mais habilidade em lidar com as diversas situações conturbadoras 
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decorrentes da indisciplina. Parrat-Dayan (2008) coloca o aluno como gerador da 

indisciplina escolar citando assim alguns dos seus comportamentos. 

 
Por exemplo, o aluno fica em pé freqüentemente interrompe o 
professor, tenta chamar a atenção etc. Essas condutas são 
incômodas e desagradáveis, tanto para o professor como para o 
aluno. Em casos extremos, aparecem condutas agressivas. 
(PARRAT- DAYAN, 2008, p.21) 
 

Nessa fala podemos observar que o autor coloca sempre o aluno como 

gerador da indisciplina, descrevendo assim alguns comportamentos que podem 

causar a indisciplina ressaltando o professor como um dos prejudicados desse ato. 

Parrat-Dayan (2008) afirma que “a missão da escola é ensinar alguma coisa 

aos alunos e fazer todo o possível para que tenham sucesso”.  

Desse modo é indispensável que se haja uma boa relação entre professor e 

aluno de maneira que aluno consiga adquirir o conhecimento repassado pelo 

professor, para isso é preciso que exista respeito em ambas partes e interesse dos 

alunos em querer aprender o que é ensinado. (PARRAT DAYAN, 2008) 

Para Parrat Dayan (2008) através do desenvolvimento moral da criança, se 

adquirirmos um enfoque construtivista, possivelmente teríamos um ambiente escolar 

onde o problema indisciplina diminuiriam consideravelmente. 

 
Se quisermos combater a indisciplina, é importante que na sala de 
aula possam ser discutidos, de maneira democrática, não apenas os 
conteúdos escolares, mas também as regras de convivência. Isto 
implica que as regras podem ser criadas, negociadas e 
renegociadas. E implica também permitir que os alunos falem, pois 
isso mostra uma disposição em acreditar que eles são capazes de 
cooperar e se respeitar uns aos outros, e, ainda, que o professor 
pode respeitar seus alunos. Só uma escola democrática poderá 
educar para cooperação e respeito mútuo. (PARRAT DAYAN, 2008, 
p.69). 

 

Diante dessa afirmação, podemos ver uma possibilidade de amenizar ou até 

mesmo resolver o problema de indisciplina, pois é importante que o professor tenha 

uma relação de respeito com aluno, dando espaço dentro da sala de aula onde os 

mesmos possam opinar sobre vários assuntos trabalhado. Ressaltando que o 

professor precisar ser democrático em sala de aula, buscando sempre uma relação 

saudável e proveitosa para ambos. 
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2.4 Fatores que ocasionam indisciplina em sala de aula 

Muitas são as causas que levam ao aluno ser indisciplinado em sala de aula. 

As vezes são fases complicadas encontradas na vida dos adolescentes onde muitos 

sentimentos e vontades são colocadas a prova fazendo com que eles tenham 

atitudes não prováveis, muitas das vezes são nessas transições de conflitos 

interiores que são percebidos os reais problemas. Mas é importante saber que 

ninguém nasce rebelde ou indisciplinado, a indisciplina trata-se de um 

comportamento adquirido no decorrer de sua vida.  

Portanto pode ser atitudes e comportamentos adquiridos em casa ou fora dela 

como por exemplo, a sociedade, a falta de estrutura e de limites, ausência de 

intervenção dos pais, as condições financeiras, problemas familiares e muitas das 

vezes pode ser as companhias encontradas no decorrer de sua vida podem ser 

algumas das prováveis causas da indisciplina. 

A sociedade tem contribuído com a indisciplina escolar, a partir do momento 

que impõe seus valores, usando meios de comunicação, que passam a ser 

respeitados por jovens e crianças, onde o consumismo, a violência, o alcoolismo, a 

falta de limites que contribuem direto e indiretamente para a formação de uma nova 

conduta. A televisão nos últimos anos tem enaltecido apenas o mal caráter das 

pessoas, onde a inversão de valores e visivelmente vistos e vividos. 

(PARRAT_DAYAN, 2008). 

A falta de limite são uma das principais causas da indisciplina em sala de 

aula de modo que em casa o jovem faz o que quer, e quando chega na escola si 

acha no direito de agir da mesma maneira sendo desrespeitoso, agressivo e 

evasivo, muita das vezes são apenas reflexo vindo de casa, onde pais se omitem 

nas atitudes erradas dos filhos. 

O aluno indisciplinado as vezes age de forma incorreta, apenas para 

esconder o que realmente sente, outras vezes para chamar atenção do professor, 

dessa maneira o professor precisa conquistar a confiança do aluno para que 

perceba qual é a intenção referente ao seu comportamento. Quando o aluno entra 

na vida escolar traz sobre sua vida reflexos dos acontecimentos familiares na 

conduta, no caráter e nos seus princípios, nesse caso cabe a cada família saber 

quais são os exemplos transmitidos aos seus filhos, pois não adianta a escola, o 

professor e o aluno fazer seu papel quando a família não faz sua parte. De modo 

podemos perceber que nem sempre as origens das indisciplinas correm por conta 
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deles, mas sim daquilo que é visto e vivido na família. Por isso é preciso que haja 

uma conscientização entre pais, escola, professor e aluno para que assim consigam 

ter bons resultados relacionado essa problemática. 

Vasconcelos (2000), descreve que há quatro contribuintes para o termo 

indisciplina sendo eles, a escola, outro é o professor; o terceiro o aluno; e o último 

por sua vez é a família. A escola muita das vezes por não ter uma estrutura em bom 

estado, uma metodologia de ensino interessante e a cobrança de cumprimento das 

regras é indiscutível que não haja indisciplina tanto na sala como na escola. De 

acordo La Taille (1998, p. 22) 

 
A indisciplina em sala de aula não se deve essencialmente a “falhas” 
psicopedagógicas, pois está em jogo o lugar que a escola ocupa hoje 
na hoje na sociedade, o lugar que a criança e o jovem ocupam, o 
lugar que a moral ocupa. ( LA TAILLE, 1998, p. 22) 
 

É estarrecedor como os jovens chegam nas escolas, pois estão cada vez 

mais sem limites, por culpa da família muita das vezes agindo de forma controversa 

na sua moral diante da sociedade inserida. 

Vasconcellos (2009) fala que atitudes tomadas pelos pais também pode ser 

uma das causas da indisciplina com a desvalorização do estudo e dos seus 

profissionais, com posturas agressivas, com críticas a escola e ao professor na 

frente dos filhos. Dessa maneira podemos perceber que alguns pais de certa forma 

apóiam as atitudes incorretas dos filhos mostrando um mal exemplo, fazendo com 

que a indisciplina prevaleça ao invés do ensino. 

A escola por sua vez é o ambiente onde muitos jovens se sentem acolhidos 

e seguros, por isso se faz necessário que a escola forneça a seus alunos espaços 

seguros e aconchegantes onde eles sintam prazer em está ali aprendendo e 

buscando conhecimento, dessa maneira quando isso não ocorre reflete 

simultaneamente no comportamento dos mesmos. 

Para Bock; Furtado; Teixeira (2008), os professores reclamam que seus 

alunos não param quieto, não estão nem aí para o que o professor está explicando e 

muitas das vezes deixam o professor falando sozinho, enfim, relacionam 

grosseiramente com professor o que prejudica a aprendizagem. 

Desse modo podemos perceber o desinteresse que o aluno tem em 

aprender, pois não liga em contribuir para a aprendizagem dele mesmo e dos 
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demais que estão em sala de aula, pois muitas vezes o professor é culpado por tais 

comportamento por não ter controle da sala tornando a aula uma baderna. 

Para Parrat-Dayan (2008) a indisciplina escolar pode ser causada em um 

primeiro momento com a diversidade cultural, encontrada na escola, com regras 

diferentes de diferentes culturas, que acabam tendo um impacto maior. Ou seja, o 

aluno quando chega na escola ele traz de casa e da sua família todo um histórico de 

vida que muitas vezes vai de encontro com o que e encontrado na escola, há alunos 

que tem maior facilidade de agregar novos costumes e culturas, mas há também 

aqueles com dificuldades de se adaptar a novo “mundo”, agindo muitas vezes de 

forma indisciplinada por conta da sua má adaptação em outro ambiente. 

Para Aquino (1999) os professores têm perdido sua autoridade em ensinar 

pelo fato que os alunos podem, e buscam os mesmos conhecimentos em fontes 

externas à escola, ele acredita que se a escola se limitar em ensinar apenas de 

forma tradicionalista, a internet passa a ser um forte concorrente do professor. Mas 

se a escola começar a se preocupar em mudar a realidade vivida de forma eficaz ela 

(escola), jamais será substituída. 

O professor também tem sua contribuição na indisciplina escolar, a partir do 

momento que não há um planejamento ou um plano de aula que chamem a atenção 

dos alunos de maneira que desperte nele a vontade de aprender; ou quando esse 

aluno se sente excluído ou rejeitado na hora da explicação por conta das suas 

limitações, fazendo com que aqueles que têm mais dificuldade não consiga 

aprender, e desse modo o professor deixa de lado esse aluno sem procurar saber o 

porquê daquele aluno não aprender ou o porquê desse mesmo aluno agir de forma 

indisciplinada, as vezes por esses e outros motivos e que pode ser uma das causas 

que levam os jovens a se comportar de maneira indisciplinada. Por isso e de grande 

relevância da parte do professor nos primeiros dias em sala de aula criar um clima 

favorável de respeito mútuo para que haja uma boa convivência com todos. 

O professor deve se impor em sala de aula agindo de forma respeitosa com 

todos para que assim seja respeitado, e que dessa forma os alunos entendam que 

ele é a autoridade em sala de aula. Portanto é relevante que o professor esteja 

sempre preparado adotando atividades diferenciadas e interativas, conhecendo cada 

um dos seus alunos para que assim consiga trabalhar de forma uniforme com todos.  

Outra situação que inclui o professor como um causador da indisciplina é quando o 

mesmo bate de frente com aluno havendo um conflito entre eles nessa situação 
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cabe ao professor tentar conversar e contornar a situação, desse modo deve haver 

um acordo em sala de aula entre professor e aluno com objetivo de ter uma 

convivência agradável e produtiva para todos. (AQUINO, 1999). 

O aluno por sua vez é considerado o causador da indisciplina em sala de 

aula, de acordo com o seu comportamento, se faz necessário um estudo entre os 

alunos indisciplinados com o objetivo de identificar quais são as reais causas que os 

levam ter tais comportamentos, para que não haja um julgamento sem um 

conhecimento. (AQUINO, 1999). 

Entretanto não podemos deixar de citar a família como uma provável causa 

da indisciplina, pois a família e o ponto fundamental na vida dos jovens, pois é em 

casa no seio familiar que eles aprendem sobre valores e princípios levados para vida 

toda. É de suma importância, sabermos que um ambiente familiar desestabilizado 

contribui muito, na aprendizagem do aluno, além de afetar tanta a vida emocional 

como social desse jovem pois os acontecimentos ocorridos na família refletem muito 

posteriormente.  

Se faz necessário uma parceria entre família e escola, para que dessa 

maneira possam ter resultados positivos para ambos, pois uma família ausente na 

vida escolar do filho prejudica muito tanto na aprendizagem como no comportamento 

do mesmo. A família por sua vez tem deixado muito a desejar na vida escolar dos 

filhos deixado suas responsabilidades sobre a escola. Por mais que haja constantes 

reclamações sobre a indisciplina dos filhos para com os pais, não se vê mais aquela 

preocupação da família em buscar alternativas para amenizar o problema. 

(AQUINO,1999).  

Por isso quando se fala que deve haver uma conscientização para com os 

alunos, não podemos esquecer da família pois nessa temática são os dois fatores 

mais prejudicados, pois ambos devem ter a consciência do tamanho do problema de 

forma que haja um despertar para a gravidade do assunto. Portanto sabemos que é 

grande as dificuldades encontradas para amenizar o problema, uma dessas 

dificuldades é que nem todos profissionais 

 

2.5 A influência e a responsabilidade da família na indisciplina escolar.  

A participação da família na vida escolar de seus filhos é indispensável, 

afinal os pais são responsáveis legais e morais pela a educação dos mesmos, pois 

através dos exemplos que o caráter humano é desenvolvido, é importante sabermos 
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que ninguém nasce com atitudes e comportamentos de rebeldia, mas são valores 

construindo no decorrer do seu desenvolvimento. Portanto é na família que as 

primeiras regras são impostas como os limites, valores e as responsabilidades que 

conseqüentemente esses fatores vão se evidenciar posteriormente na escola.        

Vasconcellos afirma que: 

 
Existem casos de pais que se contrapõem abertamente aos limites 
estabelecidos pela escola ou não assumem os deslizes dos filhos, 
chegando mesmo a mentir para a instituição; desta forma, fica difícil 
construir uma atuação educativa comum. (VASCONCELLOS, 2009, 
p.205). 
 

De fato, essa é uma situação onde a família se torna a principal causadora 

da indisciplina, quando se dá apoio ou até mesmo passa a mão na cabeça do filho 

estando ele errado, muitos pais chegam a omitir certos comportamentos dos filhos, 

jogando suas responsabilidades muitas vezes sobre a escola e do professor. 

Enfatizando sobre algumas das causas da indisciplina uma das principais 

causas é a família em uma fala de Oliveira (2005) ele diz que todo ato de indisciplina 

existe uma causa na qual resulta em uma reação que existe fatores determinantes 

da indisciplina e um deles é a família. Portanto e de suma importância que a família 

tenha consciência da educação que está sendo passada em casa para seus filhos, 

pois tudo é reflexo daquilo que é aprendido e vivido em casa com a família 

(OLIVEIRA, 2005). 

De acordo com Vasconcellos (2009), a família e a escola são instituições 

com papeis diferentes, onde o vínculo familiar se desenvolve primeiramente no 

plano afetivo e depois caminha para o simbólico. Na escola o caminho é inverso, a 

sua ida é por “necessidade” de aprendizado e conhecimento fundamentais da 

formação humana. 

Por isso é indispensável a presença ativa dos pais na vida afetiva e escolar 

dos filhos, indo a reuniões escolares, buscando saber como o filho tem se 

comportado em sala de aula e até mesmo na escola, de maneira que se torne uma 

família participativa; e preocupada e que anseia por um bom futuro de seu filho, 

desse modo até mesmo o aluno se sente importante para a família deixando 

explicito a importância de se ter um bom comportamento em sala de aula.  

 Silva (2008) descreve que a família e a escola são instituições diretamente 

ligadas ao ser humano em desenvolvimento, onde ambos devem interferir de 
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maneira positiva, com objetivo de se tornar uma relação saudável e produtiva para 

todos os envolvidos. 

Podemos afirmar que essa interligação família/escola não tem acontecido 

como deveria, sendo visto as dificuldades que as escolas têm encontrado por causa 

da indisciplina. Desse modo podemos perceber a importância que há entre ambos 

para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno, portanto se faz necessário um 

trabalho em conjunto entre a família e a escola visando sempre o melhor para 

ambos. De acordo com Vasconcellos (1998), deveria existir um investimento por 

parte da escola com objetivo de conscientizar os pais, esclarecendo aos filhos a 

importância da disciplina familiar e escolar. Diante dessa fala podemos afirmar a 

necessidade da família e da escola trabalharem em conjunto para a construção de 

uma nova realidade diante da indisciplina vivida nos dias de hoje nas escolas. 

 
São muitas as atitudes presentes relacionadas a indisciplina, pois na 
atualidade os jovens não têm limites, não cumprem regras, e sempre 
agem de maneira desrespeitosa com o próximo, de modo que os 
pais são os responsáveis por tais atitudes por não impor limites aos 
filhos tornando permissivos a tudo. (AQUINO, 1998. p. 7). 

 
Podemos perceber que nos dias atuais, que atitudes citadas acima são as 

que mais temos visto em sala de aula, reflexos vindo de casa pois se em casa não 

se cobra tais responsabilidades na escola eles vão agir da mesma maneira. Desse 

modo é relevante que se compreenda que a família e a base cultural e social de um 

indivíduo. Aquino (2003, p.43) afirma que: 

 
Os professores têm sido cada vez mais convocados a compartilhar 
de questões de cunho privado (afetivas e/ou atitudinais) do alunado 
antes circunscritas apenas no âmbito familiar e, por isso, e bastante 
comum acreditarem que alguns alunos de fato padeceriam de fato de 
infraestrutura moral para o trabalho escolar. Daí os professores 
imaginarem que seria necessário ensinar-lhe sem cessar, padrões de 
conduta e assemelhados – função está suplementar à docência que 
teria sido negligenciada pela família. AQUINO, 2003, p.43). 

 

Muito temos visto que alguns pais de certa forma jogam suas 

responsabilidades como família sobre a escola, fazendo com que a escola seja 

principal causadora da indisciplina de seus filhos, esquecendo-se assim que a 

escola não é responsável pela formação do caráter e da personalidade de seus 

filhos, mas que juntos um complementa o outro. 
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Souza (2008) reafirma a tese em que é de suma importância a relação entre 

família e a escola para um melhor desenvolvimento dos seus filhos no âmbito 

escolar. 

 
É impossível colocar à parte escola, família e sociedade, pois, se o 
indivíduo é aluno, filho e cidadão, ao mesmo tempo, a tarefa de 
ensinar não compete apenas à escola, porque o aluno aprende 
também através da família, dos amigos, das pessoas que ele 
considera significativas, dos meios de comunicação, do cotidiano. 
Sendo assim, é preciso que professores, família e comunidade 
tenham claro que a escola precisa contar com o envolvimento de 
todos. (SOUZA, 2008 p.1). 

 
E no seio familiar onde aprendemos a respeitar a diferença de cada um, 

aprendemos a ser ético e a ter limites. A família, portanto, e um ponto de referência 

para toda vida é onde nos sentimos seguros. No entanto quando a procedência e 

desestruturada as conseqüências são enormes tanto no meio emocional como no 

social. Portanto é indispensável que haja um trabalho em conjunto para a melhoria 

do ensino. De acordo com Aquino (1996) afirma que: 

A indisciplina seria um indicio de uma carência estrutural que se 
alojaria na interioridade psíquica do aluno, determinada pelas 
transformações institucionais da família e desembocando nas 
relações escolares. De uma forma ou de outra a gênese do 
fenômeno acaba sendo situada fora da relação concreta entre 
professor e aluno, ou melhor, sobre suas determinações. (AQUINO, 
1996, p.48). 

Mas na atualidade as famílias se encontram mais ausentes pelo trabalho que 

exige muito de cada um, de maneira que os pais estão mais preocupados no bem-

estar dos filhos do que na educação dos mesmos. Deixando meio de lado a relação 

de afetividade entre pais e filhos sem se preocupar que essa falta de atenção e afeto 

pode refletir na sua formação futura.  

       Dessa maneira muitos filhos se sentem carentes e muitas vezes abandonados 

por não entenderem as reais causas da ausência de seus pais, a falta de afeto de 

atenção e de carinho pode levar os filhos a se comportarem de maneira errada 

levando para escola sua revolta que e adquirida em casa no seio familiar, por não 

conseguir preencher a parte afetiva para com os filhos muitas vezes a família falha 

em querer suprir essa necessidade fazendo todas as vontades dos mesmos, e de 

alguma forma sendo omisso em algumas atitudes, acreditando assim que está 
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fazendo um bem para os filhos, dessa maneira se tornam jovens sem limites e 

indisciplinado. 

 Chalita (2001) afirma que só amor é capaz de quebrar paradigmas, barreiras 

e obstáculos, ou seja esse amor tem que nascer primeiramente no seio familiar de 

modo que a criança ou o jovem possam se sentir amados e seguros, a família tem 

que procurar estreitar suas relações com seus filhos de forma sincera e verdadeira. 

      Com todas as mudanças no mundo moderno está cada dia mais difícil para 

educar os filhos, mas que isso não impedem de ensiná-los. Vasconcellos (2009) 

afirma que: 

Nesse sentido, muitas escolas buscam a aproximação qualificada 
com a família, construindo uma relação de parceria, em vez de vê-la 
como “problema”. Essa aproximação se dá por múltiplas formas, 
desde os relacionamentos cotidianos até as reuniões, atividades, 
grupos de reflexão ou Conselho de Escola. (VASCONCELLOS, 
2009, p.208). 

 
Por isso é grande a preocupação que a escola tem com alguns de seus 

alunos, realmente podemos constatar que se faz necessário uma parceria entre 

vários segmentos que podem ajudar em um melhor desenvolvimento desses 

indivíduos. 

Desse modo Vasconcellos (1989) continua ressaltando essa importância onde 

se faz necessário um trabalho em conjunto entre todos os envolvidos no processo 

escolar (pais, alunos, professores, equipes pedagógicas e etc..), para que dessa 

forma seja elaborada normas disciplinares no âmbito escolar com a colaboração de 

todos que de alguma forma fazem parte da realidade escolar, com objetivo que haja 

um projeto de participação democrática de forma que se conscientizem para que 

haja uma interação onde os problemas relacionados à escola sejam discutidos em 

conjunto. 

É de grande relevância a participação da família na vida escolar dos filhos, 

pois a família e a escola devem trabalhar juntas de forma que busquem métodos 

para amenizar essa temática. 

 

2.6 Os efeitos da indisciplina na vida escolar do aluno 

São muitas conseqüências da indisciplina escolar dentro e fora da escola, 

portanto é relevante sabermos que as conseqüências da indisciplina escolar, não 
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acontece apenas para quem as causa, mas para todos aqueles que convive com as 

quem a pratica. 

A indisciplina escolar direta ou indiretamente provoca reações a todos que 

estão junto a quem provoca, pois, as conseqüências são refletidas de maneira 

diferente em cada indivíduo, desse modo podemos observar algumas de muitas 

conseqüências da indisciplina escolar dentre elas podemos falar sobre a queda do 

rendimento escolar do aluno. Muitas vezes o aluno que é disciplinado de modo que 

presta atenção na aula, faz suas atividades e respeitam os demais. Quando esse 

aluno disciplinado se ajunta com um aluno indisciplinado a tendência é que todo seu 

desempenho em sala de aula caia, fazendo dessa maneira que a indisciplina do 

outro reflita na sua vida escolar, comprometendo a aprendizagem do grupo em que 

está inserido.  

Outro ponto importante é a relação professor/aluno, onde em meio a tanta 

indisciplina, desinteresse e falta de respeito por parte do aluno indisciplinado, o 

professor se sente incapaz e desmotivado, fazendo com que muitas das vezes o 

professor desista da sua profissão. Desse modo podemos observar que quem perde 

com a indisciplina é todo um contexto escolar ou seja todos os envolvidos na escola. 

Apesar do tempo em que se perde em sala de aula com a indisciplina 
escolar e o quanto que isto tem perturbado os educadores no sentido 
do desgaste gerado pelo trabalho em um clima de desordem, pela 
tensão provocada em função de uma atitude defensiva, pela perda 
do sentido e da eficácia e a diminuição da autoestima pessoal que 
leva sentimento de frustração, desanimo e ao desejo de abandono 
da profissão. (OLIVEIRA, 2009, p.4505). 

Diante dessa afirmação do autor podemos apenas ressaltar que as 

conseqüências da indisciplina resultam em muitas perdas tanto para o aluno como 

para o professor, portanto é de grande importância uma reflexão em torno das 

consequências que a indisciplina escolar pode causar. O aluno precisa ter 

conhecimento do seu comportamento em sala de aula de maneira que busque 

alternativas e método para seu melhor desempenho é inaceitável comportamentos 

que influenciem o desempenho de outras pessoas, é uma temática que necessita de 

ajuda de todos, escola, família, sociedade e do próprio aluno métodos que amenize 

todo o transtorno causado por ele mesmo segundo, (OLIVEIRA, 2009). 

Não podemos continuar perdendo alunos e professores por conta de tanta 

indisciplina pois cada dia que passa essa temática tem crescido de maneira 



30 
 

 

significativa. Portanto a escola como uma instituição do saber, faz-se necessário que 

exista regras e condutas eficazes aplicadas de modo que todo ato de indisciplina 

seja tratada de forma rígida. 

A escola também sofre com a conseqüência da indisciplina de modo que 

perde a credibilidade quando se tem muitas queixas de indisciplina escolar, quando 

não exerce a autoridade que tem por acreditar não resolver ou até mesmo quando 

se é omisso com algum acontecimento importante, deixando de lado sua autoridade, 

desse modo o aluno indisciplinado se sente cada vez mais no direito de não cumprir 

regras e normas impostas, por muitas vezes não ser punido nos seus atos de 

indisciplina. Outro ponto importante é quando o número de alunos indisciplinados é 

exorbitante em uma só escola, onde a mesma perde alunos por que muitos pais não 

confiam em deixar seus filhos em um ambiente escolar onde não há grandes 

queixas de indisciplina e por não ter nenhuma credibilidade. (OLIVEIRA, 2009). 

Na nossa realidade atual as escolas de modo geral, devem investir em 

formação ética no convívio entre alunos, professores, e funcionários para vencerem 

as questões indisciplinares, para que haja um maior aproveitamento do ensino. 

É de grande relevância a busca de soluções para tentar solucionar os 

conflitos que tem acontecido em salas de aula, através dos inúmeros atos de 

agressões verbais e físicas, além das constantes faltas de respeito e da ausência de 

limites. Portanto as escolas devem sempre recorrem às regras de controle e punição 

no ato de indisciplina para que dessa forma a hierarquia seja mantida e exercida de 

modo positivo para todos. (OLIVEIRA, 2009). 

Diante do crescimento da indisciplina escolar, vemos que a educação tem 

pedido socorro para uma solução dessa temática, devemos todos ter a convicção 

que de alguma forma direta ou indiretamente temos contribuído para esta situação, 

por isso que do modo como está não pode ficar, mas todos têm o dever que de 

algum modo possa contribuir para a mudança dessa triste realidade e assim termos 

um ambiente escolar da qual teremos o prazer de fazer parte. 

 

 

 

 

 



31 
 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Local da Pesquisa 

 A pesquisa foi realizada com os professore da Escola Pública Municipal 

Santa Terezinha, localizada no Município de Marcelândia, no estado do Mato 

Grosso, e com os alunos do 9º Ano Vespertino do Ensino Fundamental da referida 

escola. 

 

3.2 Tipo de Pesquisa 

Esta pesquisa é considerada aplicada, pois abrange estudos elaborados 

com a finalidade de identificar as causas da indisciplina na sala de aula dos alunos 

9º Ano da Escola Pública Municipal Santa Terezinha do Ensino fundamental, período 

vespertino. É uma pesquisa voltada à comunidade, pois envolveu a participação dos 

mesmos na elaboração do trabalho. 

Ao realizar a investigação científica através do método qualitativo à luz do 

enfoque analítico histórico-cultural, não se investiga em razão de resultados, mas 

para construir e obter “a compreensão do comportamento a partir da perspectiva dos 

sujeitos da investigação”, correlacionado como contexto de que fazem parte. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). 

Lakatos (2007, p. 185), caracteriza a pesquisa bibliográfica com a finalidade 

de fazer com que o pesquisador entre em contato com todas as fontes possíveis que 

abordam o assunto pesquisado. 

A pesquisa em questão teve uma abordagem qualitativa por se tratar de uma 

investigação de comportamentos no âmbito escolar, particularmente em sala de 

aula. 

O método qualitativo difere em princípio do quantitativo à medida que não 

emprega um instrumento estatístico como base do processo de uma análise de um 

problema. Não pretender numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas ( 

RICHARDSON,1999, p.192). 

 

3.3 Coleta de dados  

Os dados foram coletados por meio de um questionário aplicado aos 

docentes e discentes, com o objetivo de conhecer a opinião de cada um, referente 

ás causas da indisciplina e como ela influencia no preparo e desenvolvimento das 
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aulas, analisando até que ponto a indisciplina atrapalha o desempenho do professor 

e do aluno. 

 

3.4 Analise de dados 

A análise de dados foi realizada com acordo com as respostas obtidas nos 

questionários, através de gráficos comparativos para demostrar os diferentes pontos 

de vista das partes envolvidas. 

Para Gil (1996) o processo de análise dos dados envolve diversos 

procedimentos, tudo com intuito de estabelecer a ligação entre os resultados obtidos 

com outros já pesquisados, quer sejam derivados de teorias, quer sejam de estudos 

realizados anteriormente sobre determinado assunto. Assim, o objetivo da análise 

dos dados e propor uma explicação do conjunto de dados reunidos a partir de uma 

conceituação da realidade percebida ou estudada. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a pesquisa realizada com os professores da Escola Pública 

Municipal Santa Terezinha do município de Marcelândia, foi possível averiguar 

diante das respostas obtidas que, 100% dos professores questionados apontam 

como uma das prováveis causas da indisciplina escolar dos jovens em sala de aula 

é da família. 

 De acordo com Oliveira (2005) ele diz que todo ato de indisciplina existe 

uma causa na qual resulta em uma reação que existe fatores determinantes da 

indisciplina e um deles é a família. Portanto e de suma importância que a família 

tenha consciência da educação que está sendo passada em casa para seus filhos, 

pois tudo é reflexo daquilo que é aprendido e vivido em casa com a família. 

Parrat-Dayan (2008) descreve alguns respectivos comportamentos que são 

considerados indisciplina onde o aluno é o causador como por exemplo: sair da sala 

sem permissão, interromper a aula por motivos desnecessários, agir com falta de 

respeito com o professor e os colegas de sala, entre essas e outras atitudes pode-se 

tornar motivos para que em muitas ocasiões o aluno aja de forma agressiva. Desse 

modo podemos observar a contradição entre as opiniões de dois renomados 

estudiosos, mas cabe a nós analisarmos os acontecimentos ocorridos em sala de 

aula e de forma justa responsabilizarmos o verdadeiro causador desse relevante 

problema. 

Já Vasconcelos (2000) reafirma a porcentagem coletada diante desta 

questão onde ele diz em que a família tem uma parte significativa na indisciplina 

escolar em sala de aula onde ele fala: que há quatro contribuintes para o termo 

indisciplina sendo eles, a escola, outro é o professor; o terceiro o aluno; e o último 

por sua vez é a família. Desse modo temos visto que além da família a outros 

fatores agravantes que podem ser causadores da indisciplina, portanto é importante 

que cada um seja responsável na parte que lhe cabe em relação a temática 

pesquisada. 
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Gráfico 2: O que leva os jovens a ter um comportamento indisciplinado no âmbito 

escolar? 

 

Fonte: Cruz (2018) 

 

Sendo assim 67%, dos professores questionados consideram que a 

estrutura familiar contribui muito para o desempenho dos seus filhos na escola de 

forma que os acontecimentos e exemplos sejam eles bons ou ruins refletem de 

forma significativa na vida dos mesmos. Onde 33% já acreditam que o que leva os 

jovens a ser indisciplinados no âmbito escolar é o seu próprio desinteresse em 

aprender de maneira que se sentem obrigados a irem para escola, onde dessa 

forma exibi um péssimo comportamento. 

O estudioso Chalita (2001), afirma que o amor é capaz de quebrar 

paradigmas, barreiras, ranços e ele ainda continua dizendo que é o amor que nos 

envolve, que nos move. Ou, seja as famílias estão cada dia mais desestruturas 

deixando assim seus filhos à mercê de uma sociedade egoísta e hipócrita, dessa 

maneira a falta de amor e de afetividade da família tem refletindo consequências 

irreparáveis na vida escolar dos jovens. 

Vasconcellos (2009), reafirma que ter vínculo afetivo significa para o sujeito 

se sentir amado, desejado, valorizado, cuidado, é essa e a necessidade básica do 

ser humano. Ele ainda continua falando que a experiência mais radical do ser 

humano é o amor.  Contudo podemos dizer que é fundamental que a família 

demostre a seus filhos o amor e cuidado que tem para com eles. 
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Os professores ao serem questionados sobre quais seriam os métodos 

utilizados para amenizar essa problemática quanto a indisciplina em sala de aula, 

100% dos docentes responderam que talvez a conscientização por parte dos pais e 

responsáveis possa ser uma provável solução. Pois acreditam que o descaso da 

família, quanto a vida escolar dos filhos é uma das principais causas da indisciplina 

escolar. 

De acordo com a porcentagem acima, podemos perceber a necessidade que 

a escola encontra em fazer com que a família se conscientizem do comportamento e 

desempenho dos seus filhos em sala de aula. 

Segundo Silva (2008) a família e a escola são instituições diretamente 

ligadas ao ser humano em desenvolvimento, onde ambos devem interferir de 

maneira positiva, com objetivo de se tornar uma relação saudável e produtiva para 

todos os envolvidos. Desse modo podemos perceber a importância que há entre 

ambos para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno, portanto se faz necessário 

um trabalho em conjunto entre a família e a escola visando sempre o melhor para 

todos. Para Parrat_Dayan (2008) através do desenvolvimento moral da criança, se 

adquirirmos um enfoque construtivista, possivelmente teríamos um ambiente escolar 

onde o problema indisciplina diminuiriam consideravelmente. 

Se quisermos combater a indisciplina, é importante que na sala de 
aula possam ser discutidos, de maneira democrática, não apenas os 
conteúdos escolares, mas também as regras de convivência. Isto 
implica que as regras podem ser criadas, negociadas e 
renegociadas. E implica também permitir que os alunos falem, pois 
isso mostra uma disposição em acreditar que eles são capazes de 
cooperar e se respeitar uns aos outros, e, ainda, que o professor 
pode respeitar seus alunos. Só uma escola democrática poderá 
educar para cooperação e respeito mútuo. (PARRAT-DAYAN,2008, 
p.69). 
 

Parrat_Dayan descreve dessa maneira que não é de responsabilidade 

somente da família a solução de amenizar a temática sobre indisciplina, mas que 

cabe ao corpo docente e discente uma disposição de modo democrático de ambas 

partes onde possam ser respeitados e assim cooperando afim de que essa triste 

realidade seja transformada.  
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Gráfico 4: Qual a reação dos pais quando são chamados na escola? 

 

Fonte: Cruz (2018) 

 

Diante dessa porcentagem, podemos perceber a responsabilidade da família 

em relação a vida dos filhos na escola, pois quando se é omisso a uma questão tão 

séria desse modo estamos apoiando o seu mal comportamento em sala de aula. 

São muitas as atitudes presentes relacionadas a indisciplina, pois na 

atualidade os jovens não têm limites, não cumprem regras, e sempre agem de 

maneira desrespeitosa com o próximo, de modo que os pais são os responsáveis 

por tais atitudes por não impor limites aos filhos tornando permissivos a tudo. 

(AQUINO, 1998. p.7). É nítido a falta de importância que a família tem na vida 

escolar dos filhos, essa falta de responsabilidade dos pais tem refletido na realidade 

escolar nos dias de hoje de forma assustadora. 

 Para Vasconcelos (2009, p. 205) “Existem casos de pais que se contrapõem 

abertamente aos limites estabelecidos pela escola ou não assumem os deslizes dos 

filhos, chegando até mesmo a mentir para a instituição; desta forma, fica difícil 

construir uma atuação educativa comum”. 

Famílias omissas a maus comportamentos dos filhos, tem gerado jovens 

cada vez mais irresponsáveis, incapazes de querer construir um futuro promissor por 

terem apoio da família em atitudes reprováveis, os pais por sua vez necessitam se 

posicionar de modo responsável e cuidadoso com vida dos seus filhos. 
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Ainda de acordo com o questionário direcionado aos professores foi 

proposto às mesmo duas questões descritivas onde na primeira questão pedem 

para que eles descrevam de maneira sucinta: o que é ser um jovem indisciplinado? 

De forma unanime todos descreveram que um jovem indisciplinado é aquele que 

simplesmente não respeita os professores, colegas e gestão, que se recusa a 

cumprir normas e regras impostos a eles. Segundo o conceito de indisciplina de 

acordo com Parrat-Dayan (2008), se refere a regra de conduta comum a coletividade 

para que haja uma boa ordem, ou seja, é algo que está relacionado a existência de 

regras.  

As respostas obtidas a respectiva questão vão de encontro ao que Parrat-

Dayan afirma: que todo ato que vai contra a conduta e regra imposta na escola é um 

ato indisciplinar. 

A segunda questão descritiva e bem relevante pois pede para que os 

professores descrevam: qual o método que eles utilizam para lidar com a indisciplina 

em sala de aula? Todos descreveram que em um primeiro momento buscam o 

diálogo de forma amigável, procurando entender o aluno, tentando ainda 

conscientiza lós sobre seu mal comportamento, si dessa forma não funcionar eles 

encaminham a direção. 

As questões adiante foram direcionadas aos alunos, para que eles possam 

expor suas opiniões em relação a indisciplina.   
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Gráfico 5: Por quais motivos você acha que a indisciplina é causada? 

 

Fonte: Cruz (2018) 

 

Diante da questão acima 97% dos alunos questionados afirmaram que o 

motivo pela qual a indisciplina é causada: seja pela falta de interesse do próprio 

aluno em aprender, desse modo podemos perceber que eles admitem ter 

consciência do seu próprio comportamento, deixando claro sua contribuição para a 

indisciplina em sala de aula. Com essa resposta podemos observar que o fato do 

aluno não ter interesse em aprender age de forma indisciplinada, pois muitos se 

sentem obrigados pela família a irem à escola. É 7% acusa que o mau 

comportamento de seu colega contribui para que ele também se comporte de forma 

indisciplinada. 

É entristecedor e preocupante ver tamanha falta de desinteresse em 

aprender, infelizmente está é a realidade encontrada todos os dias nas salas de 

aula. 

Quando percebemos a gravidade que esse assunto tem se tornado, vemos 

que a algo de urgente precisa ser feito, pois como já dito não e somente o causador 

que sofre com as consequências deste problema, mas uma sociedade de um modo 

em geral. Portanto para parrat – dayan citado em Silva (2009, p. 2) o motivo da 

indisciplina vai além das descritas acima: 
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O problema de indisciplina pode ser provocado por problemas 
psicológicos ou familiares, ou da construção escolar, ou das 
circunstâncias sócio – históricas, ou então, que a indisciplina é 
causada pelo professor, pela sua responsabilidade, pelo seu método 
pedagógico, etc. 
 

Sendo assim, todos nós de alguma forma temos nossa responsabilidade 

quanto a indisciplina escolar seja com nossos filhos ou não até porque vivemos em 

uma mesma sociedade onde os maus acontecimentos refletem de alguma maneira 

na nossa vida e família, e tratando-se de indisciplina se torna ainda mais grave a 

situação. Então cabe a cada um de nós fazermos o mínimo que podemos para que 

esta triste realidade possa ser mudada para o bem de todos.   

 

Gráfico 6: Como você acha que o professor se sente ao lecionar em uma sala com 

grande número de indisciplina? 

 

Fonte: Cruz (2018) 

 

O gráfico abaixo, demostra a porcentagem das respostas dos alunos 

relacionado a questão acima que pergunta a eles: como eles acham que os 

professores se sentem ao lecionarem em uma sala com grande número de 

indisciplina? 

Sendo assim 79% responderam que eles se sentem desmotivados, 21% 

responderam que eles se sentem insatisfeitos, desse modo vemos que eles sabem o 

tamanho da frustação do professor que o mesmo sente em ensinar no meio da 

indisciplina em sala.   
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  Para Bock; Furtado; Teixeira (2008), os professores reclamam que seus 

alunos não param quieto, não estão nem aí para o que o professor está explicando e 

muitas das vezes deixam o professor falando sozinho, enfim, relacionam 

grosseiramente com professor o que prejudica a aprendizagem. Deixando desse 

modo o corpo docente cada vez desmotivado e insatisfeito com a realidade 

encontrada no âmbito escolar.  

Segundo Vasconcellos (2009), a indisciplina escolar é a grande a insatisfação 

do professor em sala de aula que por conta de tamanho descaso e desrespeito por 

parte dos alunos muitos professores têm desencadeados doenças ocupacionais e 

psicológicos, onde os levam muitas vezes abandonarem a profissão. 

Infelizmente esta e a realidade encontrada nas escolas nos dias atuais a falta 

de compromisso, respeito e interesse dos alunos tem se tornando um dos maiores 

motivos de desmotivação e insatisfação do professor em lecionar. 

 

Gráfico 7: Você se considera um aluno indisciplinado? 

 

Fonte: Cruz (2018) 

 

Quando perguntado aos alunos se eles se consideram indisciplinados, 

obteve-se três respectivas respostas onde 57% afirmaram que às vezes agem sim 

de forma indisciplinada, e 36% disseram que não, não se considera indisciplinado e 

uma minoria com 7% admitiram que sim, que agem de maneira indisciplinada. 
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De acordo com essas respostas podemos observar que eles reconhecem tais 

comportamentos em sala aula. O que precisam agora é ter consciência que 

futuramente as consequências chegaram e não serão nada favoráveis a eles. 

Diante das respostas obtidas, cabe ao professor buscar conhecer e entender 

seus alunos, com o objetivo de ajuda-los a compreender tais atitudes, pois sabemos 

que ninguém nasce indisciplinado, mas é um comportamento que se adquiri no 

decorrer da vida e creio que para todo ato de indisciplina existe uma razão ou um 

porquê e muitas vezes o professor tem que procurar descobrir e ajudar a resolver. 

 

Gráfico 8: Qual é a medida adotada pela sua escola nos processos disciplinares 

dos alunos? 

 

Fonte: Cruz (2018) 

 

Os alunos foram questionados sobre quais as medidas adotadas ´pela a sua 

escola nos processos disciplinares dos alunos. A resposta foi que 57% responderam 

que uma das medidas adotadas e a repreensão verbal, onde a gestão procura ter 

um diálogo com o indisciplinado, procurando resolver a situação amigavelmente. Já 

29% afirmaram que a medida tomada diante da questão em debate e a repreensão 

escrita ou, seja existe um livro onde o aluno com atos indisciplinares assinam 

sempre que age de maneira desordenada e 14% disseram que não ha repreensão 

nenhuma. 
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Muitas vezes são essas atitudes onde a escola indiretamente contribui para 

a indisciplina escolar, pois podemos perceber que são três respostas bem diferentes 

e contraditórias. A falta de uma postura mais rígida e eficaz por parte da escola faz 

com que os comportamentos indisciplinares só cresçam trazendo para o âmbito 

escolar cada vez mais problemas. 

Para os alunos foi proposta uma questão descritiva de modo que eles 

pudessem expor seu ponto de vista sobre o que eles entendem por indisciplina. De 

maneira bem sucinta todos os questionados responderam que indisciplina é um ato 

de “desobediência”, ou seja, eles entendem que atos indisciplinares correspondem a 

algo fora da regra ou da norma imposto por algo ou por alguém, de um modo geral 

todos entendem ou tem uma breve visão sobre o tema abordado.  

O importante é que os alunos tenham consciência do estabelecimento de 

regras e que devem ser cumpridas por eles na sala de aula e na escola, afim que 

haja um ambiente saudável para a aprendizagem de todos. 

De acordo com a fala de Vasconcellos (1998, p. 13), podemos conhecer 

alguns atos que podem ser considerados indisciplinares. Diante de tais respostas 

tanto do corpo docente, como dos discentes é nítido vermos a grande relevância da 

temática no âmbito escolar, onde a família e o ponto crucial de todo o tema 

abordado. 

 Portanto com essa pesquisa podemos constatar a grande importância que a 

família tem na vida escolar dos jovens, de forma que a falta de responsabilidade e 

de compromisso dos pais na vida escolar dos seus filhos refletem em um todo na 

trajetória de vida dos mesmos. Esse estudo teve por objetivo buscar exatamente 

respostas para entender tamanho do obstáculo encontrado na sala de aula referente 

a indisciplina, de modo que através das respectivas respostas pudéssemos 

encontrar uma elucidação para esse grave problema que, no entanto, e um dos mais 

queixados pelo corpo docente de um modo geral.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante das respectivas respostas adquiridas através de pesquisas 

bibliográficas e pesquisas em campo, sobre o tema pesquisado Indisciplina Escolar 

em Sala de aula, foi possível constatar que a família é a base primordial na vida dos 

jovens, quando de fato ela e presente. As respostas coletadas pelos professores e 

alunos foram ao encontro a algumas teorias de renomados escritores sobre o 

assunto pesquisado onde confirma que: uma das principais causas da indisciplina 

escolar está ligado diretamente à família pela sua falta de estrutura, de 

responsabilidade e compromisso.  

Deste modo podemos observar que a indisciplina tem sido um dos 

problemas mais preocupantes e constantes no âmbito escolar na nossa atualidade, 

onde não é só aluno o prejudicado nesse meio, mas a sociedade de um modo geral, 

pois são comportamentos inadequados e intransigentes que vai além da vida 

escolar. 

No entanto é indispensável a criação de algumas alternativas afim de que 

algo seja mudado, a princípio uma cobrança maior por parte da família de modo que 

os pais sejam diretamente responsabilizados pelo mau comportamento dos filhos, 

uma conscientização entre pais e alunos sobre as consequências que esse 

problema pode causar, na escola ou na sala de aula mais em toda sua trajetória de 

vida. 

 A escola por sua vez necessita de criação de projetos pedagógicos 

inovadores, de metodologias com aulas diferenciadas e atrativas de forma que 

possa atrair a atenção dos jovens para sua aprendizagem, se faz necessário 

também a inserção de punições mais duras e eficaz para atos indisciplinares afinal 

os alunos precisam entender que regras e normas foram feitas para serem 

cumpridas e o descumprimento das mesmas tem consequências, a sociedade 

também precisa ter sua contribuição, começando oferecendo aos jovens 

oportunidades de crescimento profissional de modo que se sinta ocupado com algo 

de futuro quando não estiverem na escola. Dessa maneira é provável que eles 

entendam a importância da escola na sua vida, e que assim possam de ir à escola 

por um único motivo que é estudar. 

 Por isso cabe à escola, sociedade e principalmente a família ter uma 

responsabilidade e compromisso maior sobre o tema abordado, para que dessa 
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forma haja uma conscientização sobre a gravidade e a extensão que essa 

problemática tem tomado e que todos tenham por objetivo amenizar o problema ou 

até mesmo solucioná-lo. 

Conclui-se, portanto esta pesquisa com uma visão mais ampla e com um 

maior desejo pela busca de conhecimentos sobre a temática, revela-se a impulsão 

de trabalhar em busca de alternativas para que esta realidade possa ser 

transformada. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice A. Questionário ao Professor da Escola 

 

Caro professor (a) solicito sua colaboração para esta pesquisa que será de muita 

importância para os estudos que estou realizando para finalizar o curso de 

Licenciatura Letras/Espanhol pela União das Faculdades do Mato Grosso. O estudo 

trata da ___________________________________________________________.  

Solicito o preenchimento de todas as questões propostas. 

De antemão agradeço sua participação. 

 

1.  Na sua opinião de quem é a responsabilidade da indisciplina dos jovens na 

escola? 

 

a.(   ) Da família 

b.(   ) Da sociedade 

c.(   ) Da escola 

d.(  ) Do próprio jovem 

 

2. O que leva os jovens ter um comportamento indisciplinado no âmbito escolar? 

 

a.(   ) Estrutura familiar 

b.(   ) As mudanças emocionais 

c.(   ) A falta de interesse do mesmo 

d.(   ) A rejeição de um modo geral 

 

3. Qual seria o método usado para amenizar essa problemática quanto a 

indisciplina? 

 

a.(   ) Uma maior conscientização por parte dos pais 

b.(   ) Uma cobrança maior por parte da escola em relação ao cumprimento de 

regras e normas. 

c.(   ) Uma melhor metodologia onde possa ser atrativa 

d.(   ) Uma punição justa para atos indisciplinares 

 

4.  Qual e a reação dos pais quando são chamados na escola? 

a.(   ) Não comparecem 

b.(   ) São omissos quanto a indisciplina dos filhos 

c.(   ) Comparecem e tentam resolver a situação 

d.(  ) Comparecem e culpam a escola e os professores pelo comportamento 

inadequado dos filhos. 
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5. De forma sucinta descreva o que é ser um jovem indisciplinado? 

___________________________________________________________________

_____________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

6. Como você lida com a indisciplina em sala de aula? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Apêndice B. Questionário aos alunos da Escola 

 

Caro aluno (a) solicito sua colaboração para esta pesquisa que será de muita 

importância para os estudos que estou realizando para finalizar o curso de 

Licenciatura em Letras/ Espanhol pela União das Faculdades do Mato Grosso. O 

estudo trata da______________________________________________________. 

 Solicito o preenchimento de todas as questões propostas. 

De antemão agradeço sua participação. 

 

Questionário  

1. Por quais motivos você acha que a indisciplina é causada? 

a.(   ) Pelo modo de ensinar do professor 

b.(   ) Pela falta de afeto e atenção da família 

c.(   ) Pelos colegas em sala de aula 

d.(   ) Pela falta de interesse do próprio aluno em aprender 

 

2. Como você acha que o professor se sente ao lecionar em uma sala com 

grande número de indisciplina? 

a. (   ) Desmotivados 

b. (   ) Tranqüilos 

c. (   ) Insatisfeitos 

d .(   )Não se incomoda 

 

3. Você se considera um aluno indisciplinado? 

a. (   ) Sim 

b. (   ) Não 

c. (   ) As vezes 

d. (   ) Sempre 

 

4.Qual é a medida mais adotada pela sua escola nos processos disciplinares dos 

alunos? 

     a.(  ) Repreensão verbal 

     b.(  ) Repreensão escrita 

     c.(  ) Suspen são 

     d (  ) Nenhuma 

 

5.O que você entende por  indisciplina? Descreva. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO  
 


