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VIII Seminário

INDISCIPLINA NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

Apresentação

Neste  volume estão  reunidos  os  trabalhos  de  pesquisa  apresentados  no 
VIII  Seminário  de  Indisciplina  na  Educação  Contemporânea, 
realizado em Curitiba, nos dias 9 e 10 de novembro de 2012. A exemplo do 
que ocorreu nas edições anteriores, o Seminário promoveu o debate e a 
divulgação de pesquisas sobre disciplina, indisciplina, conflitos e violência 
na  educação  contemporânea,  e  reuniu  educadores,  pesquisadores, 
estudantes  de  graduação  e  pós-graduação,  e  demais  interessados  nas 
temáticas tradicionalmente privilegiadas pelo Seminário.

A Comissão de Organização foi composta por pesquisadores de Programas 
de Pós-Graduação em Educação de 4 Universidades: Universidade Tuiuti do 
Paraná  (UTP),  Pontifícia  Universidade  Católica  do  Paraná  (PUCPR), 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR). Além disso, a Comissão Científica e as demais 
atividades do Seminário contaram com a participação de pesquisadores de 
diversas outras IES: Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Pontifícia Universidade Católica do 
Rio  Grande  do  Sul  (PUCRS),  Universidade  do  Estado  de  Santa  Catarina 
(UDESC), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Federal de 
Santa  Catarina  (UFSC),  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  (UFJF), 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal 
de Alagoas (UFAL), Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), 
Universidade  Estadual  de  Ponta  Grossa  (UEPG),  Universidade  Estadual 
Paulista (UNESP), Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade 
de Caxias  do Sul  (UCS),  UNISINOS,  Faculdade Educacional  de Araucária 
(FACEAR),  Faculdade Integrado de Campo Mourão,  e  Faculdade de Pato 
Branco (FADEP). Participaram ainda profissionais de diversas instituições de 
Educação Básica, públicas e privadas, de diversos estados brasileiros.

Em 2012,  o  tema  central  do  Seminário  foi  "O Que  Fazemos  com as 
Mentes  Rebeldes  na  Escola?",  que  orientou  as  conferências,  mesa-
redonda  e  a  proposição  de  5  Eixos  Temáticos:  Indisciplina  na  Escola; 
Violências  na  Escola;  Conflitos  Interpessoais  na  Escola;  Rebeldia, 
Subjetividade e Currículo; Disciplina, Poder e Educação. As atividades do 
Seminário  ocorreram na sede do SINEPE-PR,  em Curitiba,  que apoiou a 
realização  deste  evento  e  ajudou  a  tornar  possível  um  diálogo  entre 
pesquisadores e profissionais da Educação Básica.

Finalmente, desejamos aos leitores que encontrem neste volume, inspiração 
e subsídios para pesquisa.

Prof. Dr. Joe Garcia
Curitiba

Novembro de 2012
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A FUNÇÃO SENTIMENTO: AMPLIANDO O 
CONCEITO DE INDISCIPLINA NA RELAÇÃO 

PROFESSOR-ALUNO 

Adriana Martins Ferreira – UTP
adriana.psique@yahoo.com.br

Resumo: Este trabalho apresenta uma das perspectivas analisadas sobre o 
conceito de indisciplina escolar na relação professor-aluno, realizada numa 
investigação teórica realizada no Mestrado em Educação da Universidade 
Tuiuti  do  Paraná.  De  forma  a  avançar  a  leitura  daquele  conceito  foi 
explorado a teoria dos Tipos Psicológicos do psiquiatra suíço Carl Gustav 
Jung  e  os  estudos  sobre  indisciplina.  Com o conceito  de  indisciplina  na 
relação professor-aluno e a função sentimento avançamos no entendimento 
desse conceito como uma repressão ou inadequação da função sentimento 
proposta pela teoria dos tipos. Por um lado, argumentamos que o conceito 
pode  ser  entendido  como uma inadequação  pessoal  e/ou  coletiva  dessa 
função, consequência de séculos de repressão. Por outro lado, o conceito 
pode  ser  compreendido  uma  falta  de  habilidade  do  professor  com  sua 
função sentimento. Outra possibilidade de compreensão do conceito seria 
como  uma  forma  inadequada  de  expressão  dos  alunos  que  possuem a 
função  sentimento  mais  diferenciada.  E  por  último,  o  conceito  pode ser 
compreendido  como uma exclusão  da  função  sentimento  no  ensino  que 
privilegia  o  pensamento.  O  texto  foi  organizado  da  seguinte  forma: 
inicialmente é  abordada brevemente  a teoria  dos Tipos Psicológicos.  Em 
seguida,  é  apresentada  a  análise  do  conceito  de  indisciplina  na  relação 
professor-aluno  e  a  função  sentimento.  Ao  final,  argumentada  algumas 
considerações finais.

Palavras-chave: Educação. Indisciplina. Função Sentimento.

Introdução

Este trabalho apresenta uma das três perspectivas analisadas 

sobre o conceito de indisciplina escolar na relação professor-aluno, na 

pesquisa  de  Mestrado  em  Educação  que  realizei  na  Universidade 

Tuiuti  do  Paraná.  De  forma  a  avançar  a  leitura  daquele  conceito 

explorei  as  contribuições  da  teoria  dos  Tipos  Psicológicos  do 

psiquiatra  suíço  Carl  Gustav  Jung  e  os  estudos  sobre  indisciplina. 
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Como  método  de  pesquisa  foi  utilizado  uma  modalidade  de 

investigação  da  Análise  Conceitual,  denominada  Desenvolvimento 

Conceitual (COOMBS; DANIELS, 1991).

A  pesquisa  realizada  tem  como  título:  A  Indisciplina  na 

Relação Professor-Aluno: Uma Análise com Base na Teoria dos Tipos 

Psicológicos  de  Jung (FERREIRA,  2012).  As  três  perspectivas 

analisadas  foram:  o  conceito  de  indisciplina  na  relação  professor-

aluno e a função sentimento; o conceito de indisciplina na relação 

professor-aluno,  Tipos  Psicológicos  e  a  projeção;  e  por  último,  o 

conceito  de  indisciplina  na  relação  professor-aluno  e  as  atitudes 

extroversão e introversão. Neste trabalho, será apresentada somente 

a primeira perspectiva.

Em  meio  à  diversidade  de  abordagens  sobre  o  tema 

indisciplina  escolar  que  se  encontra  na  literatura,  na  investigação 

realizada foi explorado o conceito de indisciplina escolar  na  relação 

professor-aluno,  pois  foi  considerado  conforme  Amado  (2001),  e 

outros teóricos, que a indisciplina pode ser compreendida como um 

fenômeno interativo específico dessa relação. 

Importante destacar que essa pesquisa resgata uma dimensão 

que segundo Miras  (2004)  tem ocupado  um lugar  secundário  nas 

pesquisas psicoeducacionais: a afetiva, diferentemente dos aspectos 

cognitivos.  Portanto,  essa  análise  representa  uma observação  que 

Miras (2004, p. 210) escreve:  que tem aumentado paulatinamente 

os estudos que “[...] voltam a ressignificar os processos educacionais 

como  processos  que  envolvem  as  pessoas  em  todas  as  suas 

dimensões  e  capacidades,  tanto  no  plano  intrapessoal  como  no 

interpessoal.”

O texto foi organizado da seguinte forma: inicialmente abordo 

brevemente a teoria dos Tipos Psicológicos. Em seguida, apresento a 

análise  do  conceito  de  indisciplina  na  relação  professor-aluno  e  a 
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função  sentimento,  concluída  na  pesquisa  de  Mestrado.  Ao  final, 

apresento algumas considerações finais.

A Teoria dos Tipos Psicológicos

Neste  item será  apresentada  brevemente  a  teoria  dos  Tipos 

Psicológicos, a qual foi explorada como contribuição na ampliação do 

conceito de indisciplina na relação professor-aluno. 

 Carl Gustav Jung, em sua obra Tipos Psicológicos, publicada 

em  1921,  distinguiu  duas  formas  de  atitudes:  extroversão  e 

introversão, e quatro funções psicológicas: pensamento, sentimento, 

sensação e intuição.

Jung (1991, p. 395) define atitude como “[...] uma disposição 

da psique de agir  ou reagir  em certa direção.”  Também esclarece 

(1991, p.  396) “atitude significa uma expectativa,  e a expectativa 

sempre atua selecionando e direcionando.” Segundo Sharp (1990, p. 

13) as atitudes extroversão e introversão são formas psicológicas de 

adaptação, e dependem da forma como a energia psíquica (libido) se 

direciona. Na extroversão a energia é direcionada ao mundo exterior, 

na introversão a energia é direcionada para o mundo interior.

Quanto  às  funções  psicológicas,  Silveira  (1986,  p.  54)  as 

considera  como  funções  de  adaptação,  uma  espécie  de  pontos 

cardeais  que a  consciência  utiliza  para orientar-se  e  reconhecer  o 

mundo externo. 

Jung (1987) descreve a sensação como a função dos sentidos, 

ela diz que uma coisa é; o pensamento exprime o que uma coisa é; o 

sentimento informa sobre o valor das coisas; e a intuição como um 

tipo de percepção que se registra ao nível do inconsciente. Ferreira 

(2012)  explora  mais  profundamente  em  sua  pesquisa  a  função 

sentimento, bem como toda teoria dos tipos.

Levando-se  em  consideração  as  duas  atitudes  e  as  quatro 
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funções psicológicas, temos 16 tipos psicológicos, que apresentamos 

no quadro abaixo:

         QUADRO 1 - 16 TIPOS PSICOLÓGICOS
                                        

        FONTE: Myers e Myers (1997)

Jung  (1991,  p.  19)  já  argumentava:  “[...]  estamos 

naturalmente inclinados a entender tudo sob a ótica de nosso próprio 

tipo.” Segundo Moreira (1989, p. 106) “a teoria dos tipos psicológicos 

pode explicar em uma série de situações os encontros e desencontros 

entre professor e alunos.” Para Myers e Myers (1997, p. 21) a teoria 

dos tipos tem o mérito de nos permitir esperar encontrar diferenças 

psicológicas nas pessoas, e saber lidar com suas diferenças de forma 

construtiva.

Ferreira (2012) explorou em sua investigação, como a teoria 

dos  Tipos  Psicológicos  possibilita  uma  compreensão  de  como  as 

tipologias  de  professores  e  alunos  podem  interferir  nos 

relacionamentos estabelecidos em sala de aula, ampliando assim o 

conceito  de  indisciplina.  A  seguir  será  apresentada  uma  das 

perspectivas analisadas na pesquisa.

10

Tipo pensamento extrovertido apoiado pela sensação
Tipo pensamento extrovertido apoiado pela intuição
Tipo pensamento introvertido apoiado pela sensação
Tipo pensamento introvertido apoiado pela intuição
Tipo sentimento extrovertido apoiado pela sensação
Tipo sentimento extrovertido apoiado pela intuição
Tipo sentimento introvertido apoiado pela sensação
 Tipo sentimento introvertido apoiado pela intuição
Tipo sensação extrovertida apoiada pelo pensamento
Tipo sensação extrovertida apoiada pelo sentimento
Tipo sensação introvertida apoiada pelo pensamento
Tipo sensação introvertida apoiada pelo sentimento
Tipo intuição extrovertida apoiada pelo pensamento
Tipo intuição extrovertida apoiada pelo sentimento
Tipo intuição introvertida apoiada pensamento
Tipo intuição introvertida apoiada pelo sentimento



Indisciplina na Relação Professor-Aluno e a Função 
Sentimento

Nessa perspectiva de ampliação do conceito de indisciplina na 

relação professor-aluno, Ferreira (2012) explorou a contribuição da 

função sentimento proposta pela teoria dos tipos psicológicos, na qual 

é apresentada neste item. 

Ferreira  (2012)  argumenta  que  a  indisciplina  na relação 

professor-aluno  pode  ser  compreendida  como  uma  repressão  ou 

inadequação  da  função  sentimento.  Ressalta  que  essa  função 

corresponde  ao  que  Hillman  (1990)  denomina  de  “função  do 

relacionamento”  sendo,  portanto,  imprescindível  sua  análise  na 

ampliação do conceito na perspectiva escolhida na pesquisa, ou seja, 

na “relação professor-aluno”.

De  acordo  com  Hillman  (1990),  a  inadequação  da  função 

sentimento pode ser considera um problema do nosso tempo, pois é 

resultado de séculos de repressão coletiva.  Para esse autor,  como 

consequência  dessa  repressão,  estariam  aparecendo  os  seguintes 

sintomas: a agressão, violência e inimizades, que são resultados do 

movimento da função sentimento na psique coletiva. 

Ferreira  (2012)  ampliando  essa  visão  em  sua  pesquisa 

argumenta  que  a  indisciplina  na  relação  professor-aluno  pode  ser 

compreendida  como  uma  inadequação  pessoal  e/ou  coletiva  da 

função sentimento,  resultado de séculos de repressão.  Ajudando a 

explicar porque a indisciplina tem sido considerada um problema cada 

vez mais presente em nossas escolas, bem como a violência. Essa 

análise  ajuda  a  compreender  que  a  indisciplina  pode  estar 

demonstrando uma carência, uma necessidade que Hillman (1990, p. 

117) afirma: “as senhas da nossa época são vincular-se, relacionar-

se, ser humano, ser sincero, sentir.” Ou seja, para Ferreira (2012) na 

“relação professor-aluno” estaria faltando justamente a presença do 

relacionamento,  do  vínculo,  da  humanidade  etc.,  o  que  estaria 
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levando a conflitos cada vez mais intensos entre pares nas salas de 

aula, tanto entre professor e aluno, quanto entre os alunos.

Complementando a análise acima, a pesquisadora busca em 

Myers e Myers (1997) que a  função sentimento funciona no ensino, 

como  uma  ponte  entre  um  ser  humano  e  o  outro.  Essa  função 

propicia, segundo Hillman (1990), a “criação de atmosfera” e Saiani 

(2003)  a  criação  de  uma  “atmosfera  positiva”  em  sala  de  aula, 

podendo  gerar  fortes  reações  de  apego  ou  aversão  entre  os 

indivíduos.  Segundo  Fazenda  (2001)  a  competência  emocional  do 

professor–  disponibilizada através da função sentimento – que ele 

consegue  realizar  uma  “leitura  da  alma”  dos  seus  alunos, 

possibilitando  a  tranquilidade  e  segurança  em  sala  de  aula.  Para 

Amado  et  al.   (2009),  a  afetividade  na  relação  professor-aluno 

possibilita um clima de convivência saudável, empatia e respeito.

Ferreira  (2012)  amplia  então  o  conceito  da  indisciplina  na 

relação professor-aluno, argumentando que pode estar demonstrando 

uma falta  de  habilidade do professor  com sua  função sentimento, 

podendo  esta  estar  agindo  de  forma  inconsciente.  Com  isto,  o 

professor apresenta uma dificuldade no estabelecimento de vínculos 

com seus alunos, ou seja, não consegue realizar a ponte com o outro.

Em complemento,  Ferreira  (2012)  explica  que  a  inabilidade 

com a função sentimento pode se apresentar como uma dificuldade 

do professor em avaliar, apreciar e julgar a individualidade do seu 

aluno, demonstrando uma preocupação somente com a turma como 

um todo, com o conteúdo curricular,  controle,  etc. Segundo Saiani 

(2003),  é  a  função  sentimento que  proporciona  ao  professor  a 

sensibilidade  para  a  mudança  de  conteúdo,  metodologia  etc.,  de 

acordo  com as  necessidades  dos  alunos.  Ou seja,  Ferreira  (2012) 

argumenta  que  não  estaria  ocorrendo,  uma  verdadeira  “relação 

professor-aluno.

Ferreira (2012) também explica que um aluno com a  função 
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sentimento mais  diferenciada,  necessita  no  seu  processo  de 

aprendizagem, como também nas relações em sala de aula, de um 

contato mais afetivo. Afirma que quando o aluno não consegue este 

vínculo com seu professor,  ou seja,  este não lhe proporciona esta 

atenção,  não  o  valoriza,  poderá  apresentar  dificuldades  no 

relacionamento. Segundo Myers e Myers (1997) um tipo sentimental 

extrovertido pode se comportar  de forma desagradável  para obter 

reação e entrar em contato com o outro. Silva (2003) também afirma 

que quando os alunos não são valorizados pelas suas características 

tipológicas, podem apresentar formas alternativas de comportamento 

como forma de chamar atenção, entre elas a hostilidade manifesta.

Para Ferreira (2012) então, a indisciplina na relação professor-

aluno  poderia  ser  compreendida  como  uma  forma  inadequada  de 

expressão  dos  alunos  que  possuem  a  função  sentimento  mais 

diferenciada,  pois  suas  necessidades  na  forma  de  se  relacionar  e 

aprender não estariam sendo supridas ou respeitadas.

Ferreira (2012) apresenta em sua investigação, autores que 

relacionam  a  teoria  dos  Tipos  Psicológicos  com  a  Educação,  e  o 

quanto o ensino tem privilegiado as funções pensamento e sensação 

em detrimento do sentimento e intuição (CHAVES, 2006; BYINGTON, 

1996; HILLMAN, 1990; WICKES, 1978). Para Byington (1996) quando 

no  sistema  de  ensino  a  função  pensamento  é  dominante,  o 

sentimento  fica  excluído.  Esse  autor  compreende  ser  esta  a 

explicação para o desinteresse e aversão pelo estudo, pois não ocorre 

uma relação amorosa com o saber. Considera ainda (1996) que esse 

desinteresse dos alunos pode também estar expressando uma função 

criativa,  e  que,  em  contrapartida,  “[...]  a  resistência  de  muitos 

professores  a  humanização  e  integração  emocional  e  utilitária  do 

ensino ao dia-a-dia  do aluno pode estar  expressando  uma função 

estruturante defensiva.”

Ferreira  (2012)  argumenta  que  a  indisciplina  na  relação 
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professor-aluno pode também ser compreendida como uma falta de 

vínculo,  de valor,  não somente com outro indivíduo,  mas também 

com os estudos, com a busca do conhecimento. Pois segundo alguns 

teóricos  (FRELLER,  2008;  PARRAT-DAYAN,  2008;  VASCONCELLOS, 

2009b) o desinteresse dos alunos pelos estudos tem sido uma das 

grandes  reclamações  dos  professores,  e  também,  considerada  por 

eles como indisciplina. 

Considerações Finais

Neste trabalho foi apresentada uma ampliação do conceito de 

indisciplina na relação professor-aluno, proporcionada pela teoria dos 

Tipos  Psicológicos  de  Jung,  e  os  estudos  sobre  indisciplina, 

possibilitando assim um avanço desse conceito  através do método 

adotado, Desenvolvimento Conceitual.

Essa pesquisa realizada por Ferreira (2012) representou uma 

possibilidade inédita de diálogo entre os temas indisciplina e Tipos 

Psicológicos. Possibilitou um novo olhar sobre a problemática: que as 

características pessoais dos professores e dos alunos, ou seja, suas 

tipologias  podem  interferir  na  compreensão  dos  fenômenos  de 

indisciplina  em  sala  de  aula.  Nesta  perspectiva  apresentada,  a 

ampliação  do  conceito  proporcionada  pela  função  psicológica 

sentimento, representou também uma nova conquista nas pesquisas 

do  campo  educacional.  Pois,  conforme  afirmam  Loos  e  Sant'Ana 

(2010), existe uma demanda atualmente nesse campo de se pensar a 

educação  além  do  puramente  cognitivo.  Para  as  pesquisas  sobre 

indisciplina,  especificamente,  representou  novas  possibilidades  de 

investigações que se abriram e merecem ser aprofundadas.
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Resumo:  Este  estudo  teve  por  finalidade  analisar  como  os  professores 
vêem  as  relações  interpessoais  no  ambiente  escolar  evidenciando  as 
consequencias da falta de instrumentalização para o manejo dos conflitos 
entre professores e os alunos. O estresse do professor muitas vezes está 
relacionado  ao  manejo  de  conflitos  em  sala  de  aula,  que  pode  ser 
decorrente  de  falta  de  instrumentalização  do  professor,  chegando,  em 
situações extremas, a caracterizar um quadro de burnout. Foi desenvolvido 
no primeiro semestre de 2009, envolvendo professores e alunos de uma 
Escola pública estadual situada na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. 
O projeto  de  intervenção  foi  composto  de  duas  fases  sendo  a  primeira 
correspondente ao levantamento de interesses dos professores e alunos, 
com o propósito de conhecer melhor a realidade do ponto de vista dos dois 
segmentos.  A  segunda  fase  foi  composta  de  quatro  encontros  com 
professores convidados para discussão temática. De acordo com os dados 
observados, pode se concluir que a contribuição de todos os participantes 
do  grupo  foi  significativa  levando  a  crer  que  atividades  como  estas 
poderiam servir  para  aprofundar  a  discussão  a  respeito  do  assunto.  Os 
resultados apresentados demonstram que a realização de encontros para 
discussão da temática: conflito entre professores e alunos produz efeitos 
significativos.  Especificamente  neste  caso,  a  maioria  dos  participantes 
revela  mudanças  de  atitudes  e  a  intenção  de  implementação  de  novos 
encaminhamentos para estas questões. 

Palavras-Chave:  Educação.  Convivência Escolar.  Relações Interpessoais. 
Conflitos na Escola. Burnout em Professores.
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Introdução

A  Confederação  Nacional  de  Trabalhadores  em  Educação 

(CNTE),  entidade  que  congrega,  em  nível  nacional,  os  órgãos 

representativos  dos  trabalhadores  em  educação,  tem  realizado 

diversos estudos sobre o convívio escolar e as condições de trabalho 

destes  profissionais.  Destaca-se  a  pesquisa  “Retrato  da  Escola” 

(CNTE,  2005),  que  apontou  as  condições  de  trabalho  em escolas 

públicas  espalhadas  pelo  Brasil.  A  referida  pesquisa  investigou 

profissionais da educação, destacando-se aqueles que apresentaram 

algum sintoma da denominada Síndrome de Burnout1.

A  frequência  de  professores  com  doenças  relacionadas  ao 

estresse  envolvendo  o  espaço  escolar  não  deixa  dúvida  quanto  à 

necessidade  de  se  trazer  este  tema  para  discussão.  Os 

acontecimentos que se repetem, relacionados ao desgaste emocional 

dos professores, motivado pela relação com os alunos, nos diversos 

pontos do país é um convite para a reflexão de educadores, diretores 

escolares e demais profissionais ligados à área.

A literatura que trata das pesquisas realizadas sobre a questão 

dos  conflitos  no  meio  escolar  e  suas  consequências,  comumente 

afirma que no contexto escolar existem pontos que contribuem para 

o  surgimento  dos  conflitos  e  que,  na  maioria  das  vezes  acabam 

trazendo prejuízos a todos os envolvidos. Muitas vezes os professores 

adoecem quando não conseguem lidar com as questões surgidas no 

interior dos espaços escolares.

O  estresse  do  professor  muitas  vezes  está  relacionado  ao 

manejo de conflitos em sala de aula, que pode ser decorrente de falta 

de  instrumentalização  do  professor,  chegando,  em  situações 
1 Trata-se  de  uma  síndrome,  resultante  da  pressão  emocional,  relacionada  ao 
trabalho. Advém de uma expressão no idioma inglês referindo-se à exaustão de 
energia, provocada pela tentativa de superar as pressões geradas no ambiente de 
trabalho, levando ao desgaste crônico, caracterizando um processo de esgotamento 
que  leva  à  perda  de  motivação  e  desinteresse  pelo  trabalho  (SARRIERA,Jorge 
Castellá.– PUCRS, 2008).
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extremas, a caracterizar um quadro de burnout.

Pesquisa  realizada  por  Leite  (2008)  apontou  alta 

vulnerabilidade dos professores pesquisados a respeito da síndrome 

de  burnout.  Em  um  universo  de  oito  mil  pessoas,  15,7%  foram 

acometidos pelo quadro, enquanto 29,8% dos docentes pesquisados 

encontravam-se em estado de exaustão emocional em nível crítico; 

outros achados do estudo como 31,2% evidenciar a baixa realização 

profissional  e  14%  demonstrar  altos  níveis  de  despersonalização, 

fortalecem a noção de vulnerabilidade emocional do profissional da 

educação. Segundo Aquino (2003), La Taille (2002), Vinha (2000), o 

tema  ocupou  e  ainda  ocupa  um lugar  de  destaque  na  sociedade 

acadêmica.

Para  Zampa  (2005)  a  maneira  de  lidar  com  o  conflito  no 

interior da escola varia de um ambiente para outro de acordo como 

ele  é  visto:  como  instrumento  de  crescimento  ou  se  interpretado 

como  um  grave  problema  que  deva  ser  abafado.  Esta  é  uma 

observação importante que provavelmente contribui para a definição 

de um quadro de adoecimento em decorrência do trabalho ou para a 

apresentação de um desafio a ser vencido.

No ambiente escolar existem pontos que contribuem para o 

surgimento  dos  conflitos  e  que,  na  maioria  das  vezes,  não  são 

explicitados sendo difícil percebê-los. Assim, tanto La Taille (1996 e 

1998) como Araújo (1996) e Vinha (2008), baseados na perspectiva 

piagetiana defendem que o desrespeito às normas, nem sempre é 

problemático,  podendo  ser  sinal  de  autonomia,  significando 

resistência  às  imposições  e  ao  autoritarismo.  Vinha  (2008)  ainda 

reforça  que  a  teoria  construtivista  compreende  os  conflitos  como 

oportunidades  para  trabalharmos  valores  e  regras.  Esses  conflitos 

“dão-nos pistas sobre o que as crianças e jovens precisam aprender”. 

Ou seja,  haver  conflito  professor-aluno é  inerente  ao processo  de 

desenvolvimento  e  pode  contribuir  para  a  formação  dos  jovens. 
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Porém  nem  sempre  os  professores  estão  ou  sentem-se 

instrumentalizados para transformar os conflitos e divergências em 

oportunidades para o crescimento. Parece que a ênfase não está na 

resolução do conflito em si, mas sim, no processo. O que irá fazer a 

diferença é a forma como os problemas são enfrentados, ou seja, 

passa pelo enfrentamento de situações-problema ocorridas no espaço 

escolar com a intenção de construir procedimentos eficazes.

 Construir  um  espaço  de  troca  de  experiências  entre 

professores,  visando  o  acolhimento  destes  profissionais  buscando 

uma reflexão coletiva sobre a temática pode ser uma forma de criar 

oportunidades  para  que  o  professor  aprimore  os  conhecimentos 

referentes  à  prática  instrumentalizando-o para lidar  com situações 

envolvendo  conflitos  interpessoais  no  âmbito  escolar.  O  presente 

trabalho* descreve  uma  experiência  desta  natureza,  na  qual 

professores de uma escola pública estadual da região metropolitana 

de  Curitiba  foram  convidados  a  tomar  parte  de  um  grupo  de 

acolhimento e reflexão sobre as relações interpessoais na escola.

Se o conflito pode ser parte do processo no contexto escolar e 

constituir em oportunidade de crescimento, como fornecer recursos 

aos professores para que o usem de forma produtiva? 

O projeto foi delineado nos moldes de encontros quinzenais 

com  os  professores  interessados  (os  quais,  após  convite,  se 

inscreveram para a atividade). Foram realizados quatro encontros no 

primeiro  semestre  de  2009.  Nos  encontros  eram  apresentadas 

dificuldades  comuns  no  âmbito  escolar  e  as  possíveis  soluções 

discutidas pelo grupo.

O projeto de intervenção foi composto de duas fases: primeira 

fase  –  preliminar  correspondente  ao  levantamento  de  interesses 

usando  um  questionário  aplicado  a  professores  e  alunos,  com  o 
* Artigo  resultante  do  projeto  de  pesquisa  realizado  no  Programa  de 
Desenvolvimento Educacional – PDE, Governo do Estado do Paraná e Universidade 
Federal do Paraná – UFPR, 2009.
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propósito de conhecer melhor a realidade do ponto de vista dos dois 

segmentos.  A  segunda  fase  -  principal  objeto  desta  análise 

organizada em quatro encontros com professores para promover a 

discussão sobre as estratégias usadas para a resolução de conflitos. 

Todos os professores da escola foram convidados; os interessados 

formalizaram seu desejo por meio do preenchimento de uma ficha 

cadastral.

A  primeira  fase  caracterizou-se  pelo  levantamento  de 

informações  consideradas  relevantes  para a discussão  nos  grupos. 

Nesta  fase  foram  aplicados  dois  questionários,  sendo  um  para 

professores  e  outro  para  alunos.  15  professores  e  155  alunos 

responderam ao instrumento, destacando-se que em ambos os casos 

foram  voluntários.  Os  questionários  para  os  professores  e  alunos 

eram equivalentes, com dez questões cada um, envolvendo a relação 

professor-aluno.  As  respostas  foram  tabuladas  e  com  base  no 

diagnóstico da realidade elaborado com tais informações, organizou-

se a proposta de intervenção, que constituiu a segunda fase.

Os  resultados  da  implementação  do  projeto  na  escola, 

descritos a seguir, foram divididos em duas partes: resultados dos 

questionários e resultados da implementação.

Resultados 

Fase 1

As respostas aos questionários apontaram que para 72,25% 

dos alunos entrevistados, impor regras universais é a melhor atitude 

do professor na condução das aulas. É interessante observar que sob 

a ótica dos alunos, apenas 36,77 % afirma que as relações entre 

professores e alunos são tranquilas e com respeito e 8,41% destaca a 

falta de aproximação por parte dos professores. O relato de um aluno 

ilustra o pensamento do grupo:
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“Os  professores  são  bons,  quem  não  colabora  são  os 
alunos,  mas  a  culpa  é  dos  próprios  professores  que 
permitem que os alunos façam bagunça.” Aluno 1 (15 anos)

Ao perguntar aos professores sobre o grau de satisfação com o 

ambiente  de  trabalho,  26,66%  afirma  estar  satisfeito  e  73,34% 

parcialmente  satisfeito.  Para  aqueles  que  afirmaram  satisfação 

parcial, apontaram como sendo principal motivo o desinteresse dos 

alunos pelas suas aulas (73,33%). Os professores ainda afirmaram 

que a melhor maneira de resolver um conflito é dar atenção ao fato 

no momento que ele ocorre evitando desta forma que os problemas 

se acumulem. 

 Destaca-se  também  que  86,66%  dos  professores 

entrevistados consideraram que o envolvimento do professor com a 

escola  é  muito  relevante  e  13,34% só  relevante,  ou  seja,  maior 

permanência  do  professor  na  escola  é  vista  como  condição  para 

melhor  atuação.  Porém  estes  mesmos  professores  entrevistados 

relatam  que  se  sentem  despreparados  e  desmotivados  com  a 

profissão que elegeram; conforme se percebe nos relatos de alguns 

deles:

“Não tem Faculdade que ensine a lidar com esses alunos 
que temos que enfrentar  nos dias  atuais.  Os professores 
mais  antigos  não admitem que os  alunos  mudaram e os 
mais novos saem da Faculdade achando que a escola é um 
mar de rosas.” Professor 1

“Se  pudesse  mudaria  de  profissão.  Está  muito  difícil  ser 
professor nos dias de hoje.” Professor 2

“Têm  colegas  que  não  estão  preparados  para  lidar  com 
adolescentes”. Professor 3

“Tem aluno que não sabe o que está fazendo na escola e  
não respeita o professor” Professor 4

Após  a  aplicação  dos  questionários,  os  professores  foram 

convidados a participar dos grupos de acolhimento e reflexão. Dos 15 

professores  que  participaram  da  primeira  fase,  13  quiseram  ser 
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inseridos nos grupos de discussão previstos para a segunda fase. Em 

3 dos 4 encontros houve 100% de participação, havendo somente a 

ausência  devidamente  justificada  de  2  participantes  no  segundo 

encontro.

Fase 2

A utilização  da  discussão  temática,  nos  encontros,  permitiu 

investigar através da reflexão expressa da “fala” dos participantes, o 

pensamento do grupo. Os episódios de falas foram registrados, com a 

devida autorização expressa dos envolvidos e os dados compilados 

para posterior análise. Cada encontro teve a duração aproximada de 

uma hora. Em três dos quatro encontros esse tempo foi considerado 

pelos participantes insuficiente para concluir a discussão, gerando a 

necessidade de prorrogação por mais alguns instantes. 

Cada  encontro  tinha  uma  temática  norteadora,  a  qual  foi 

definida a partir das informações coletadas na primeira fase: enfoque 

no aluno; enfoque no professor; enfoque no manejo do professor e 

por último, mas não menos importante enfoque na diversidade no 

âmbito  escolar.  Para  fomentar  a  discussão  foram  apresentadas 

situações-problema envolvendo as temáticas acima descritas.  Estas 

situações  foram  elaboradas  tomando  por  base  situações  reais 

descritas  por  professores  de  diversas  instituições  educacionais, 

levantadas antecipadamente.

Os encontros tinham por objetivo: investigar como professores 

e alunos percebem as relações de convívio dentro da sala de aula; 

levantar  estratégias  usadas  pelos  professores  para  resolução  de 

conflitos  em  sala  de  aula  e  promover  espaço  para  troca  de 

experiências  entre  os  professores,  relativas  a  estratégias  que  são 

usadas  para  manejo  de  situações  conflituosas  em  sala  de  aula. 

Procurou-se possibilitar aos participantes, oportunidades para refletir 

sobre seus encaminhamentos e a partir disso oportunizar possíveis 
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mudanças  de  atitudes  com potencial  de  aplicação  no  dia-a-dia  da 

escola.

A  Tabela  1,  abaixo,  ilustra  a  frequência  com  que  cada 

participante se engajou nas discussões, seja quanto ao número de 

episódios de fala, como em relação ao número de intervenções feitas.

Episódios de fala é a nomenclatura utilizada para ilustrar as 

contribuições  por  participante,  independente  do  número  de 

intervenções. Exemplificando: o participante número 1, no primeiro 

encontro fez uso da palavra apenas uma vez, no entanto podemos 

destacar  três  contribuições.  Já  as  intervenções  referem-se  à 

quantidade de momentos  que o componente do grupo fez uso da 

palavra. Para ilustrar isso, tomamos por base o componente número 

dois, que no primeiro encontro usou a palavra por quatro vezes, no 

segundo encontro três vezes, no terceiro e quarto encontros cinco 

vezes.

Tabela  1  -  FREQUENCIA  DOS  EPISÓDIOS  E  INTERVENÇÕES  DOS  PARTICIPANTES  POR 
ENCONTRO QUANTO À CONTRIBUIÇÃO PARA O TEMA EM DISCUSSÃO

PAR
TICI
PAN
TES

1º ENCONTRO 2º ENCONTRO 3º ENCONTRO 4º ENCONTRO

EPI
SÓ
DIOS

INTER
VEM
ÇÕES

EPI
SÓ
DIOS

IN
TER
VEN
ÇÕES

EPI
SÓ
DIOS

IN
TER
VEM
ÇÕES

EPI
SÓ
DIOS

IN
TER
VEM
ÇÕES

TOT
EPI
SÓ
DIOS

% EPI
SÓ
DIOS

TOT
IN
TER
VEN
ÕES

% IN
TER
VEM
ÇÕES

1 3 1 F F 4 2 6 3 13 3% 6 4%
2 54 4 15 3 7 5 6 5 41 10% 17 10%
3 5 3 13 3 12 6 8 7 38 9% 19 11%
4 6 2 8 2 2 2 3 3 19 5% 9 5%
5 13 3 7 2 12 4 9 5 41 10% 14 8%
6 19 2 4 1 20 4 10 6 53 12% 13 8%
7 2 1 11 2 7 3 5 3 25 6% 9 5%
8 5 2 6 1 7 2 6 5 24 6% 10 6%
9 10 3 1 1 5 5 4 2 20 5% 11 7%
10 4 1 F F 7 2 5 3 16 4% 6 4%
11 15 5 11 3 16 7 9 6 51 12% 21 13%
12 14 5 5 1 27 9 13 8 59 13% 23 14%
13 6 2 13 3 0 2 2 2 21 5% 9 5%
TOT 156 34 94 22 126 53 86 58 421 100% 167 100%

Fonte:  dados  tabulados  a  partir  da  transcrição  das  falas  dos  participantes, 
registradas em áudio, durante os encontros.

Episódios  de  fala -  quantidade  de  contribuições  por 

participante,  independente  do número  de  intervenções.  É  medido 

considerando o número de expressões emitidas pelo componente do 
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grupo. 

Intervenções -  quantidade  de  momentos  que  o 

componente do grupo assumiu a palavra.

A tabela 1 também mostra que houve grande envolvimento de 

todos os componentes do grupo durante as discussões, sendo que a 

frequência total de episódios de fala oscilou entre 86 e 156, havendo 

ao menos 1 episódio por parte de cada participante.

Num universo de 13 professores, o envolvimento com o tema 

proposto foi considerado significativo, ou seja, houve equilíbrio nas 

intervenções. Gradativamente os participantes souberam colocar seus 

posicionamentos e em seguida ouvir os colegas, pois do percentual 

de  intervenções,  o  professor  que  teve  maior  participação,  não 

superou  14%  do  tempo  total.  Todos  os  professores  fizeram 

intervenções nos encontros, numa média de doze intervenções por 

participante, com distribuição entre 6 e 23 episódios, o que leva a 

crer que o objetivo foi atingido, quando se garantiu que a discussão 

envolvesse todo o grupo.

Um dado significativo foi a frequência de episódios. Apesar de 

alguns  participantes  demonstrarem  tendência  em  monopolizar  a 

discussão, outros, mesmo com um número reduzido de intervenções 

apresentaram uma quantidade alta de episódios. Isso pode configurar 

certa tendência por parte de alguns professores de assegurar seus 

posicionamentos,  ouvindo  e  respeitando  os  demais  participantes, 

porém fazendo questão de marcar sua concordância ou discordância 

com o que está sendo abordado.

Ao  abordar  questões  polêmicas  nos  encontros  iniciais 

inevitavelmente  havia  tendência  do  grupo  no  sentido  de  eleger 

culpados, mas logo em seguida esta atitude era substituída por outra, 

na  qual  os  participantes  assumiam  a  corresponsabilidade  pelos 

encaminhamentos. Este dado fica bastante evidente na análise das 

respostas dadas na avaliação final. 
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O senso comum dos participantes tende a julgar que para ser 

professor  basta  assimilar  certo  conteúdo,  preparar-se  para 

apresentá-lo,  dirigir-se  à  sala  de  aula  e  efetivar  a  docência,  sem 

considerar que o magistério requer tomadas constantes de decisões a 

cerca das questões que se efetivam a todo instante no interior da sala 

de aula. No grupo que participou das discussões foi quase unânime a 

dificuldade  destes  em atuarem como  mediadores  das  relações  no 

contexto escolar. O que nos leva a sugerir  espaços cada vez mais 

amplos para discussões desta natureza. 

Os  relatos  dos  professores  participantes  do  grupo  tendiam 

inicialmente  avaliar  o  relacionamento  com  os  alunos  como  sendo 

bom.  No  decorrer  do  processo,  conforme  a  discussão  avançava, 

encontrando  aceitação  e  acolhimento  os  professores  passavam  a 

discorrer  sobre  suas  dificuldades.  Observações  desta  natureza nos 

mostram  o  quanto  os  professores  podem ser  beneficiados  com a 

estruturação de um espaço para exposição sem criticas que fortaleça 

a sensação de aceitação incondicional do professor, que só um grupo 

estruturado pode promover. 

A tabela dois permite ver a frequência dos posicionamentos 

em  cada  encontro,  a  partir  da  análise  dos  casos-problema 

apresentados.

Tabela 2 - POSICIONAMENTOS APRESENTADOS NAS FALAS DOS PARTICIPANTES 

QUANTO À CONTRIBUIÇÃO PARA O TEMA EM DISCUSSÃO

Encontros
Indiferente Contribui Prejudica

f Fa f Fa f Fa

1 32 32 39 39 11 11

2 25 57 15 54 24 35

3 59 116 36 90 26 61

4 27 143 53 143 37 98

total 143 143 98
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Fonte: dados tabulados a partir da transcrição das falas dos participantes, registradas em áudio, 
           durante os encontros, f – frequência simples, Fa – frequência acumulada.

 Em algumas discussões a fala de um professor era seguida de 

comentários  dos  demais  se  somando  ao  tema,  e  convencionou-se 

denominá-los posicionamentos que “contribuem” para o tema. Outras 

vezes  tais  comentários  pareciam  não  alterar  o  que  vinha  sendo 

discutido,  sendo  caracterizado  por  observações  inócuas,  e  que  se 

denominou  na  tabela  de  posicionamento  “indiferente”.  Finalmente 

alguns comentários mudavam o tema em discussão, tirando o foco ou 

desvirtuando o conteúdo, sendo denominado de posicionamentos que 

“prejudicam”.   Analisando  a  tabela  dois  é  possível  perceber  que 

houve predominância  de posicionamentos  que contribuíram para o 

amadurecimento da questão (37,3%), e dos que eram neutros ao 

que era discutido, também (37,3%), sendo que aqueles prejudiciais 

ao  processo  ocorreram  em  menor  percentual,  (25,5%)  dos 

momentos.  Embora  a  emissão  de  comentários  que  prejudicam  o 

andamento  do  grupo  fosse  menor  do  que  as  demais  categorias 

percebe-se que o número de tais emissões sofreu acréscimo a cada 

encontro. Este é um aspecto que merece estudo mais aprofundado, 

mas pode apontar para uma maior participação dos professores e que 

sem  ter  desenvolvido  ainda  habilidades  sutis  de  comunicação  no 

grupo, o faziam de forma inapropriada.

 Esta hipótese pode ser corroborada com a observação do total 

de posicionamentos nas três categorias a cada encontro, observando-

se que no primeiro encontro ocorreram 82 posicionamentos, número 

que caiu no segundo encontro para 64 e voltou a subiu para 111 no 

terceiro  encontro  elevando-se  mais  uma  vez  agora  para  117  no 

último encontro. A figura um permite uma comparação visual entre a 

frequência dos três tipos de intervenção a cada encontro.
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Fonte: dados tabulados a partir da transcrição das falas dos participantes, registradas em 

áudio, durante os encontros.

No primeiro e no último encontro do grupo foi  aplicado um 

instrumento  de  avaliação  do  processo.  Questões  pertinentes  ao 

conteúdo  abordado,  dificuldades  e  facilidades  observadas  pelo 

respondente no encontro constituíram alvo deste questionário. 

Os 13 integrantes do grupo responderam a avaliação nos dois 

momentos, sendo que as respostas dadas foram agrupadas de acordo 

com facilidades e dificuldades encontradas e a relevância do tema.

Na pergunta referente às dificuldades apresentadas durante o 

encontro, 53,84% dos participantes no primeiro momento afirmaram 

não ter dificuldades, já na avaliação final 69,23% apontaram algum 

tipo de dificuldade. Pressupõe que o professor tem dificuldades para 

expor sobre as questões que envolvem sua postura em sala de aula 

ou  mesmo  falar  do  seu  próprio  comportamento.  No  decorrer  dos 

encontros foram se sentindo mais à vontade para maior exposição, 
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desenvolvendo auto-observação, o que levou à mudança em relação 

à primeira avaliação.

Em  relação  à  relevância  do  tema  se  destacam  alguns 

posicionamentos: 69,23% dos participantes reforçaram a dificuldade 

para falar sobre o assunto; 44,14% apontaram para a necessidade de 

que o professor precisa mudar de postura em sala de aula; 41% dos 

participantes  apontaram  para  a  necessidade  de  dividir 

responsabilidades  entre  todos  os  segmentos  da  escola,  a  saber, 

(direção, equipe pedagógica, professores, funcionários, alunos e pais) 

e  72,15%  apontou  a  necessidade  de  investir  na  formação  dos 

professores para que aprendam a lidar com as questões conflituosas 

em sala de aula. 

No relato sobre as facilidades observadas pelos participantes, 

verificou-se  estabilidade  nas  respostas,  mantendo-se  o  nível 

evidenciado  no  questionário  pré-intervenção  com  os  dados 

levantados no questionário pós-intervenção. A maior parte, 80% dos 

participantes  elegeu  o  entrosamento  como  sendo  o  ponto  que 

facilitou  a  discussão.  O  entrosamento  é  um aspecto  característico 

deste  grupo,  pois  a  atividade  foi  desenvolvida  com um grupo  de 

professores pertencentes a uma única escola e que já se conheciam e 

mantinham relações de trabalho.

Quando  solicitado  que  os  participantes  apresentassem  os 

aspectos favoráveis e as contraindicações a respeito da proposta de 

se realizar encontros de discussão sobre a convivência escolar, 80% 

dos  integrantes  apontaram  inicialmente  a  abertura  de  espaço  e 

necessidade de tratar sobre o assunto, enquanto na avaliação final 

predominou a importância de se tornar rotina no cotidiano escolar.

 Com relação  às  contraindicações  ficou  evidenciado  que  os 

professores embora tenham participado assiduamente dos encontros 

aos sábados, preferem que os mesmos sejam realizados no horário 

regular  previsto  em  calendário  letivo.  Isso  pode  apontar  para  a 
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necessidade  de  garantir  um  espaço  de  discussão  no  calendário 

escolar.  O pouco tempo para discussão foi apontado por 60% dos 

professores como um aspecto a ser superado em futuras edições do 

projeto.

Ressalta-se  também  o  dado  levantado  por  48%  dos 

professores que demonstraram incômodo pela tendência de alguns 

colegas  de  profissão  que  tentaram  monopolizar  a  discussão, 

dificultando a explanação por parte dos outros participantes como os 

já  elencados  acima,  ou  seja.  Quando  solicitado  aos  professores  o 

registro  de  comentários  sobre  a  proposta  de  discussão  em grupo 

sobre o tema, no instrumento aplicado no primeiro encontro 45% dos 

professores  apontaram  a  necessidade  de  prever  encontros  como 

estes em calendário escolar, já na avaliação final percebeu-se maior 

aprofundamento nas respostas,  onde além de prever encontros de 

discussão,  os participantes elegeram direcionamentos claros como: 

as dificuldades para falar sobre o assunto; a mudança de postura do 

professor,  o  envolvimento  de  todos  os  segmentos  da  escola  e  a 

formação dos  professores  para que sejam instrumentalizados  para 

lidar com as questões conflituosas em sala.

Considerações Finais

Partindo  da  hipótese  que  os  professores  podem  construir 

mecanismos  eficazes  para  lidar  com  as  situações  de  conflito  no 

interior da escola, reduzindo a probabilidade de adoecer em serviço, 

pressupõe  que  esta  medida  pode  ser  possível  a  partir  do 

envolvimento destes profissionais em discussões permanentes sobre 

o assunto.

De acordo com os dados observados, pode se concluir que a 

contribuição  de  todos  os  participantes  do  grupo  foi  significativa 

levando  a  crer  que  atividades  como  estas  poderiam  servir  para 
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aprofundar a discussão a respeito do assunto. Não se pode avaliar a 

contribuição de projetos da natureza descrita como ação preventiva 

do adoecimento no trabalho dos professores, pois esta conseqüência 

só poderia ser avaliada ao longo do tempo. O pedido dos professores 

que  o  projeto  não  fosse  limitado  a  4  encontros,  pode  mostrar  o 

quanto  eles  necessitam  de  apoio  e  acolhimento  contínuo,  sendo 

produtiva  a  institucionalização  de  um espaço  de  reflexão  sobre  a 

difícil, complexa, mas também apaixonante arte de educar.

Os resultados apresentados demonstram que a realização de 

encontros para discussão da temática: conflito  entre professores e 

alunos  produz  efeitos  significativos.  Especificamente  neste  caso,  a 

maioria dos participantes revela mudanças de atitudes e a intenção 

de implementação de novos encaminhamentos para estas questões. 

Faz-se notar, todavia, a necessidade de ampliar a freqüência destes 

encontros, tornando-os integrantes do cotidiano escolar e garantindo 

que  sejam  realizados  com  grupos  reduzidos  de  participantes, 

possibilitando  o  efetivo  envolvimento  de  todos.  Certamente,  as 

peculiaridades de cada ambiente escolar exigem especificidades que 

permitam restringir a um universo conhecido, envolvendo segmentos 

permanentes  (alunos,  professores,  equipe  pedagógica,  diretores  e 

pais) e estabelecer rotinas, com temáticas, horários, espaços físicos 

que propiciem avanços na discussão.

Referências

AQUINO, J. G (Org.). A desordem na relação professor-aluno: 
indisciplina, moralidade e conhecimento. Indisciplina na escola. São 
Paulo: Summus, 1996.

______________ Autoridade docente, autonomia discente uma 
equação possível e necessária. Autoridade e autonomia na escola. 
São Paulo: Summus, 1999.

31



_______________ Indisciplina – o contraponto das escolas 
democráticas. São Paulo: Editora Moderna, 2003.

_____________Confrontos na sala de aula. São Paulo: Summus 
Editorial. 1996.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº. 
8069 de 13 de julho de 1990.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 
federal nº. 9.394, promulgada em 1996.

CALDAS, A. R. Desistência e Resistência no Trabalho Docente: 
um estudo das professoras e professores da rede municipal de 
educação de Curitiba. Tese de Doutorado, UFPR, Curitiba, 2007.

CODO, Wanderley. (Org.) Educação, carinho e trabalho. 
Petrópolis. Vozes, Brasília, CNTE/Unb, 1999.

DEBARDIEUX, Eric e Outros. Desafio e Alternativas: violência nas 
escolas. São Paulo: Editora Unesco, 2005.

Del Prette, Zilda A. Pereira et al. Habilidades sociais do professor 
em sala de aula: um estudo de caso. Psicol. Reflex. Crit., 1998, 
vol.11, no.3, p.591-603. Acessado em 21/08/08.

FONSECA, Elizabeth S. Szencuk. (In)disciplina na Escola Pública: 
educação na atualidade. Curitiba: 2001. Dissertação de Mestrado pela 
UFPR.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à 
prática educativa. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2005.

____________Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Editora Paz 
e Terra, 1975.

LA TAILLE, Yves de. A indisciplina e o sentimento de vergonha: 
Indisciplina na escola. São Paulo: Summus, 1996.

_____________. Autoridade na escola. Autoridade e autonomia na 
escola. São Paulo: Summus, 1999.

_____________. três dimensões educacionais. São Paulo: Editora 
Ática, 1998.

_____________. Escola e professores sob o olhar do aluno. 
Pátio. Revista Pedagógica: Porto Alegre, v. 40, p. 48-50, 2006.

32



LEITE, Nadia Maria Beserra. Síndrome de burnout e relações 
sociais no trabalho. Dissertação de Mestrado, UnB, 2007.

LIPP, Marilda Novaes. (Org.). O stress do professor. São Paulo: 
Editora Papirus, 2002.

MORIN, Edgar. Os Sete Saberes Necessários à Educação do 
Futuro. Tradução de Catarina Eleonora e Jeanne Sawaya. São Paulo: 
Editora Cortez – UNESCO, 2005.

SARRIERA, Jorge Castellá; CÂMARA, Sheila Gonçalves. Pesquisa e 
intervenção junto a adolescentes: experiências que ensinam. In: 
Rabelo, L.. (Org.). Pesquisa e Intervenção na Infância e na 
Juventude. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ - Coletânea NIPIAC, 
2008, v. 1, p. 100-118.

SPOSITO, Marilia Pontes. Um breve balanço da pesquisa sobre 
violência escolar no Brasil. Educ. Pesqui., Jun 2001, vol.27, no. 1, 
p.87-103. 

VINHA, Telma P. Valores Morais em Construção. Revista AMAE-
Educando, nº. 285, agosto, pp. 6-12. Belo Horizonte: Fundação Amae 
para a Educação e Cultura, 1999.

_______. O Educador e a Moralidade Infantil numa Perspectiva 
Construtivista. Campinas: Mercado de Letras, 2000.

_______. Os conflitos interpessoais na escola. Acesso: Revista de 
Educação e Informática, São Paulo, v. 19, p. 33-38, 2006.

ZALUAR, Alba. (Org.). Violência e Educação. São Paulo: Cortez, 
1992.

33



TEORIAS CRÍTICAS E PÓS-CRÍTICAS DE CURRÍCULO: 

FORMAÇÃO DE SUBJETIVIDADES

Cloves A. de Amissis Amorim - PUCPR
cloves.amorim@pucpr.br

Ana Maria Eyng - PUCPR
ana.eyng@pucpr.br

Resumo:  Um currículo  para  ser  verdadeiramente  educacional,  levará  o 
aluno a resultados inesperados, em vez de previsíveis”.  Aborda-se nessa 
comunicação uma perspectiva de currículo como um território de poder e 
que o conhecimento que ele corporifica carrega marcas de relações sociais e 
de poder, um aparelho ideológico de poder, conforme afirma SILVA (1999). 
Trata-se de um estudo teórico, constituído de breve revisão da literatura. 
Evitou-se  o  tom  de  linearidade  histórica,   passando  de  concepções 
tradicionais para abordagens e concepções críticas para posterior evolução 
ao enfoque pós-crítico, o foco foi  mantido nas teorias críticas e pós-críticas 
pela concepção de linguagem e de discurso ausentes na teoria tradicional, 
prescritiva e tecnicista. Admite-se a intertextualidade e circularidade entre 
as culturas dominantes e dominada. Finalmente se discute a subjetividade e 
o seu lugar nas práticas educativas, bem como compreende a subjetividade 
como os modos pelos quais nos tornamos sujeitos, o cidadão que queremos 
formar, adaptado, alienado  ou rebelde e transgressor da ordem imposta 
por um segmento social sobre outros; questionando uma visão homogênea, 
estável, assumindo o híbrido, o multicultural, o plural e  o diferente.

Palavras-chave: Subjetividade. Currículo. Teorias Críticas e Teorias Pós-
Críticas.

Questiona-se qual o lugar da subjetividade nas teorizações 

curriculares críticas e pós-críticas. Parece não haver espaço para 

buscar a subjetividade nas teorias tradicionais do currículo, uma vez 

que o conhecimento era dado como “neutro”, científico, verdadeiro. 

Já as teorias críticas e pós-críticas, não se limitam a perguntar “o 

que?”, mas de acordo com Silva (1999), submetem este “quê”  a um 

constante questionamento: Por que esse conhecimento e não outro? 

Por que privilegiar um tipo de identidade ou subjetividade e 

não outro?
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O problema do currículo é antes uma questão de experienciar 

um  curso  de  ação  humana  criado  por  meio  de  imagens  e 

compreensão  relacionadas  às  coisas  que  realmente  importam  na 

vida. Muito do que os alunos experienciam com o currículo escolar 

não tem importância nas suas vidas (MCKERNAN, 2009).

Acreditamos que este estranhamento ou “distanciamento” da 

experiência  acadêmica  com  a  vida  real  possa  ser  produzido  por 

muitos mecanismos curriculares, mas em especial  destacamos  dois: 

a imposição de um conhecimento que é considerado legítimo por um 

segmento social ou grupo dominante que define o que ensinar e,  por 

outro,  pelo  silenciamento  e  ocultamento  de  coletivos  sociais 

segregados.  Para  compreender  a  ausência  dos  sujeitos,  Arroyo 

(2011, p. 140) afirma:

O saber dos currículos é considerado legítimo porque 
objetivo, será considerado válido porque livre de toda 
subjetividade. Distante, incontaminado  das emoções e 
vivências  dos  sujeitos.  A  objetividade  científica 
compreendida  como  livre  de  toda  interferência  dos 
sujeitos.  A  própria  visão  objetiva,  científica,  porque 
distante  das  interferências  dos  sujeitos  marginalizou, 
desterrou os sujeitos do campo da produção, validação 
do conhecimento.

As prescrições/orientações curriculares científicas e objetivas 

remetem à  origem  dos  primeiros  estudos  datados  do  começo  do 

século  XX.  Com o  objetivo  de  ordenar,  sequenciar  e  promover  a 

eficácia com um mínimo de custos, supostamente neutros, ainda que 

hoje  se  possa  olhar  para  trás  e  verificar  que  o  contexto  da 

industrialização e urbanização que caracterizavam aquele  momento 

histórico,  foram  férteis  e  oportunas,  para  a  racionalização  do 

conhecimento e para uma escolarização em massa.

Ralph Tyler  em 1949 publica  Basic  Principles  of  Curriculum 

and Teaching,  sistematizando as  etapas  formais  para  elaborar  um 
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currículo. Tratava-se de um modelo supostamente neutro, apolítico e 

centrado na organização e no processo curricular. Pacheco (2001, p. 

73) assinala que:

Historicamente  o modelo  de Tyler,  reforçado pelo  de 
Taba, é uma derivação das  primeiras perspectivas da 
teoria  curricular  técnica,  defendida  por  Bobbitt  ao 
pretender  aplicar  as  técnicas  de  racionalização  do 
trabalho – resultantes do Taylorismo – de uma empresa 
a  uma  escola.  Neste  enquadramento,  ao  definir-se 
currículo  como  um  meio  para  a  obtenção  de 
determinados fins, defende-se uma visão utilitarista da 
educação,  ao  serviço  da  eficiência  e  da  reprodução 
social,  através  de  uma  técnica  de  antecipação  de 
resultados.

Esta  possibilidade  de  antever  resultados  caracterizou  o 

currículo como fortemente prescritivo, isso quer dizer que o currículo 

prescreve  (ou  pelo  menos  antecipa)  os  resultados  do  ensino. 

Permanecemos com essa visão técnica-prescritiva do currículo até os 

anos 70. Registra Moreira (2007, p. 9 ), que  “Foi somente nos anos 

70 que se abriram novas perspectivas para os estudiosos do campo 

do currículo, com o surgimento de uma abordagem mais crítica das 

questões  curriculares  e  a  superação  do  caráter  técnico-prescritivo 

dominante".

Concordamos com Tomaz Tadeu da Silva (1999, p. 15) que:

No  fundo  das  teorias  do  currículo  está,  pois,  uma 
questão  de  “identidade”  ou  de  “subjetividade”.  Se 
quisermos recorrer à etimologia da palavra “currículo”, 
que  vem  do  latim  curriculum,  “pista  de  corrida”, 
podemos  dizer  que  o  curso  dessa  corrida  que  é  o 
currículo acaba por nos tornar o que somos.

Teorias Críticas de Currículo

As teorias críticas do currículo efetuam uma completa inversão 
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nos fundamentos das teorias tradicionais uma vez que estas estavam 

restritas  a  atividade técnica  de como fazer  o  currículo.  As  teorias 

críticas  desconfiam  do  status  quo  ,  responsabilizando-o  pelas 

desigualdades e injustiças sociais. As teorias críticas são teorias de 

desconfiança,  questionamento  e  transformação  radical.  Buscam 

desenvolver  conceitos  que  nos  permitam  compreender  o  que  o 

currículo faz (SILVA, 1999).

Entre os autores mais relevantes, provenientes de diferentes 

tendências filosóficas, podemos destacar as contribuições de: Louis 

Althusser,  Pierre  Bourdieu e Jean-Claude Passeron,  Herbert  Gintis, 

Michael Young, Michael Apple e Henry Giroux.

Pierre  Bourdieu  e  Jean-Claude  Passeron  elaboraram  uma 

teoria  crítica  da  Educação,  apontando  o  construto  da  violência 

simbólica  e  deste  derivaram  o  conceito  de  reprodução.  Naquela 

literatura  se  denunciava  como a escola  reproduz as  estruturas  da 

ordem social. Entretanto, Giroux discorda dessa perspectiva que não 

apresenta  brechas  para  a  esperança  social  ou  individual  e  ainda 

afirma que os autores eliminam o conflito, esquecendo que a cultura 

é a um só tempo processo estruturador, tanto quanto, transformador.

Particularmente  útil  para dar bases às críticas  marxistas  da 

educação foram as contribuições de Louis Althusser. O conceito de 

ideologia  e  dos  aparelhos   que  a  disseminam e a  mantém foram 

essenciais  para  compreender  a  escola  como  um  dos  aparelhos 

ideológicos do estado, ao lado da religião e da família. De acordo com 

Severino (1986), na publicação de 1969, Althusser recoloca a questão 

da  ideologia  com  enfoque  mais  político  e  menos  epistemológico. 

Naquele  trabalho  Althusser  afirma  “A  escola  é  a  instituição 

encarregada de inculcar a ideologia dominante,  pelo conhecimento e 

valores que transmite.” Logo,   a educação garantiria a submissão à 

ideologia dominante como meio de preservar os lugares sociais, de 

acordo com seu interesse.
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Assim,  a  escola  e,  consequentemente,  a  educação 
escolarizada, é a responsável principal pela inculcação 
da  ideologia  dominante  em  todos  os  sujeitos  das 
sociedades  capitalistas  e,  consequentemente,  pela 
reprodução  das  relações  de  exploração  que 
caracterizam  estas  sociedades.  (SEVERINO,  1986,  p. 
47).

No  entanto,  Giroux  (1986)  discorda  de  Althusser  quanto  a 

noção reducionista de poder e da unilateralidade da ação humana; 

afirma  ainda  que,  Althusser  desenvolveu  a  noção  de  poder  que 

elimina  a  mediação  da  ação  humana  e  de  como  as  pessoas  se 

apropriam,  selecionam,  acomodam-se  ou  geram significados.   Em 

trabalhos posteriores Giroux (1994, 1997) propôs outra perspectiva 

alternativa  a  Passeron  e  a  Althusser,  apresentando  análise  de 

currículo  e  das  práticas  escolares  através  de  uma  pedagogia  de 

“política cultural”. Para ele, o currículo vai além da transmissão de 

fatos e conhecimentos, é o local onde se produz e se cria significados 

sociais.

Na compreensão de Giroux (1986) observa-se a valorização da 

dimensão  subjetiva dos sujeitos  históricos,  o mesmo que se pode 

encontrar  em  Apple  (1994,  p.  59)  quando  afirma  “O  currículo  é 

produto  das  tensões,  conflitos  e  concessões  culturais,  políticas  e 

econômicas, pois é sempre parte de uma tradição seletiva de alguém, 

da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo”.

Moreira (1998)  discorre sobre as questões  que o pensamento 

curricular das teorias críticas leva em conta, apontando: as relações 

entre os acontecimentos históricos e as práticas políticas; o poder 

que molda o discurso curricular e por que certos conhecimentos são 

privilegiados em detrimento de outros;  os valores e discursos que 

organizam os princípios do currículo. Para a teoria crítica o currículo 

não é resultado nem de especialistas, nem do professor individual, 
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mas  de  professores  agrupados  e  portadores  de  uma  consciência 

crítica,  destaca  que  aprender  e  ensinar  estão  relacionados  com 

professores e alunos em interação dialógica e não autoritária.

Nessa mesma perspectiva Silva (1999) alerta que o currículo é 

um território de poder e que o conhecimento corporificado por ele 

carrega  marcas  das  relações  sociais  e  de  poder,  é  um  aparelho 

ideológico  da  cultura  dominante,  ele  é  em  suma,  um  território 

político.

Moreira (2005) nos brinda com uma profunda análise da “crise 

da teoria curricular crítica” e destaca que os avanços teóricos afetam 

pouco a prática docente, as discussões travadas no meio acadêmico 

dificilmente  chega  à  escola,  deixando  de  contribuir,  como  se 

desejaria, para a sua renovação . Nesse texto cita o entendimento de 

Jennifer  Gore  para  a  crise  e  que  segundo  a  autora  teriam  duas 

razões: “ausência de sugestões para uma prática docente crítica e 

utilização de discurso altamente abstrato e complexo, cujos princípios 

dificilmente  podem  ser  entendidos  e  operacionalizados  pelos 

professores” (p. 13). Novamente a literatura nos aponta a dimensão 

da subjetividade na trama dos acontecimentos, neste caso, numa das 

possíveis explicações para a crise da teoria curricular crítica. E ainda 

nos remete ao seminal  trabalho de José Luiz  Domingues,  que em 

1986 salientava “ as propostas estão fadadas ao fracasso, uma vez 

que  os  professores  não  as  podem  implementar  se  não  as 

compreendem”.

Após  analisar  o  discurso  crítico  de  currículo  nos  Estados 

Unidos, Moreira (2005, p. 21) escreve:

Tais estudos contribuem para que melhor se conceba o 
currículo  como  uma  construção  social  e  se 
compreendam as complexas conexões entre currículo, 
cultura  e  poder  na  sociedade  capitalista.  Propiciam, 
ainda, uma visão mais acurada do poder socializador e 
dos  aspectos  opressivos  da  escola  e  da  prática 
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curricular. Favorecem por fim, uma análise das lacunas 
que  se  verificam  entre  o  “currículo  formal”  e  o 
“currículo  em  uso”.  Ausente  desses  estudos,  no 
entanto, está a preocupação em oferecer sugestões que 
facilitem  ao  professorado  a  formação  de  práticas 
alternativas.

Moreira,  com  sua  vasta  experiência,  propõe  um  possível 

diálogo  entre  a  emancipação  e  o  pós-modernismo (LATHER,  1991 

citado por MOREIRA, 2005), aglutina a essa perspectiva de diálogo a 

visão de Boaventura de Souza Santos (1996): “um projeto  educativo 

emancipatório  visa  recuperar  a   capacidade  de  espanto  e  de 

indignação  e  orientá-la  para  a  formação  de  subjetividades 

inconformistas e rebeldes”.

Na concepção de Moreira (2005), as análises pós-estruturais 

se  afinam  melhor  para  a  implantação  de  um  projeto  educativo 

vivenciado  por  sujeitos  específicos,  espacial  e  temporalmente 

situados,  concordando  com  Gore  (1993)  e  acrescenta,  com  uma 

abordagem  que  contemple  além  das  desigualdades,  as  múltiplas 

vozes,  as  exclusões,  as  contingências.  Conclui  que  “nessa  ótica, 

concepções e grandes narrativas que informam a educação moderna 

tem seu poder explicativo reduzido e abrem espaço para as pequenas 

narrativas  e  as  histórias  de  vida,  ou  seja,  para  a  flexibilidade  do 

pensamento pós moderno”.

Bem, antes de passarmos às ponderações e contribuições da 

teorizações  pós-críticas  se  faz  necessário  apresentar  a  oportuna 

ressalva feita por Lopes (2010):

[...] por vezes se estabeleceu uma linha do tempo na 
história do pensamento curricular, como se o currículo 
tivesse evoluído das teorias tradicionais para as teorias 
criticas de enfoque moderno e  estruturalista para em 
seguida avançar para as teorias pós-críticas, com base 
em estudos  pós-modernos,  pós-estruturalistas  e  pós-
coloniais.  Em  cursos  de  graduação,  é  muito  comum 
darmos esse tom linear a história do currículo, mesmo 
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quando  afirmamos  nos  opor  a  essa  linearidade.  O 
passado, às vezes recente, como os anos 1970 e 1980, 
às vezes mais distante, como o século XIX ou o início 
do século XX, dependendo do aspecto a ser ressaltado, 
tende  a  ser  congelado  em  um  conjunto  de 
características identitárias que muitas vezes obscurece 
seu movimento,  suas ambiguidades e contradições,  e 
mesmo  sua  inserção  no  presente  e  em  nossa 
imaginação do futuro.

Teorias Pós-Críticas de Currículo

Para  compreender  as  teorias  críticas  e  pós-críticas  de 

currículo, segundo Silva (1999), é necessário ter presente a questão 

do poder, que justamente  é o que as separa das teorias tradicionais. 

Da mesma forma para saber a distinção ou o marco que s separa  as 

teorias  críticas  das  pós-críticas  é  necessário  reconhecer  que  nas 

segundas a ênfase está no discurso e não na ideologia.

Segundo  Dentz  (2006),  ocorre  um  deslocamento,  de  uma 

mudança  do  eixo  da  realidade  para  a  linguagem.   O  pós-

estruturalismo se define por uma ênfase no texto e no discurso como 

elementos  constitutivos  da  realidade  e  pela  negação  de  uma 

concepção representacional da realidade. (...) “Ela ( a verdade) não é 

uma determinação do sujeito universal e  da realidade estável, mas 

produto da linguagem em diferentes contextos sociais e culturais".

A visão ideal de educação propõe a libertação do sujeito por 

via  de  um projeto  educacional  transformador.  Para  a  crítica  pós-

moderna (Lyotard) e pós-estruturalista  (Foucault, Barthes, Derrida) 

no  campo  educacional  tal  projeto  poderia  levar  à  exclusão  das 

diferenças. Colocam em questão a autonomia do sujeito, pois este é 

visto  como  um  efeito  de  linguagem,  de  textos,  de  discursos,  da 

história e do processo de subjetivação (SILVA, 1999) com identidade 

líquida, fluída, híbrida e multifacetada.
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A preocupação com a conexão entre saber-poder-identidade 

se complexifica nas teorias pós críticas porque, para estas, o currículo 

é uma questão de poder como “território contestado” e não somente 

reprodução das relações sociais. No currículo sempre há contestação 

cultural,  disputa  de  subjetividades,  produção  de  identidade  e 

resignificação de discursos.

O currículo é um espaço de poder que disputa produção de 

subjetividades. As teorias pós-críticas estão sempre exercitando um 

olhar  interrogador  sobre  o  poder  de  libertação,  emancipação, 

autonomia  e  alienação  do  sujeito.  De  acordo  com  Silva  (2002) 

questionar  a  noção  essencialista  do  sujeito  é  vê-lo  como  uma 

construção  histórica,  social  e  cultural.  O  discurso  pedagógico  é 

produtor de subjetividades.

Neste sentido, Chiquito e Eyng (2008, p. 4) esclarecem:

A partir das abordagens pós-estruturalistas/pós-críticas 
pode-se tomar o currículo como uma linguagem, como 
uma prática linguageira, e, sendo assim, ele se vale de 
formas lingüísticas, para enunciar algo e para agir, que 
não tem relação com a realidade. Isso demonstra todo 
o aspecto produtivo do currículo-linguagem, uma vez 
que  ele  fabrica  as  formas  particulares  de  discurso, 
constrói  aquilo que passa a ser o seu próprio campo 
epistemológico. Por essa via, o currículo faz muito mais 
do  que representar  o  mundo das  coisas.  Ele  fabrica, 
cria, inventa. E vai além: fabrica-se, cria-se e inventa-
se.

Em  outra  publicação  mais  recente  Eyng  e  Scherer  (2011) 

afirmam que:

[...] olhar para o currículo a partir da perspectiva pós-
crítica é questionar a prevalência de uma lógica única, 
admitindo  e  reconhecendo  a  intertextualidade,  a 
circularidade entre as culturas (...) há uma influência 
recíproca entre as culturas dominantes e as dominadas.
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Silva  (1999)  elaborou  um  quadro  síntese  que  resume  as 

grandes  categorias  de  teorias  curriculares.  Listou  entre  as  teorias 

pós-críticas:  identidade,  alteridade,  diferença;  subjetividade, 

significação e discurso; saber/poder; representação; cultura, gênero, 

raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo. Sendo assim, a categoria 

subjetividade está posta na perspectiva das teorias pós críticas de 

currículo.  Mas,  o  mesmo autor  a  compreensão  da subjetividade  é 

sempre social, e prossegue – Não existe, por isso, nenhum processo 

de  libertação  que  torne  possível  a  emergência  de  um  eu  livre  e 

autônomo.  “As  teorias  pós-críticas  olham  com  desconfiança  para 

conceitos como alienação, emancipação, libertação, autonomia, que 

supõem, todos, uma essência subjetiva que foi alterada e precisa ser 

restaurada” (SILVA, 1999, p. 149-150).

Mas, o que é mesmo subjetividade?

 Subjetividade

Subjetividades  são  esses  modos  pelos  quais  nos  tornamos 

sujeitos, são modos de subjetivação, processo de subjetivação que 

são  construídos  ao  longo  da  História  e  se  desenvolvem 

historicamente  como  práticas  de  si.  Quando  falamos  de 

subjetividades,  portanto,  estamos  nos  referindo  a  esses  processos 

organizados e que organizam práticas de si que têm nos discursos e 

na relação saber-poder suas forças, mas que demonstram também a 

descontinuidade das formas históricas (FERRARI, 2010).

Lorieri (2008) ao analisar a Educação e a subjetividade sinaliza 

que se a subjetividade é construída pelo abrigo dado às experiências 

de vida e prossegue:

O que é incluído e o que é excluído é dado e construído 
na  ambiência  cultural  da  qual  as  subjetividades  são 
produtos  e produtoras.  A ambiência cultural,  por  sua 
vez é atravessada por inclusões e exclusões de insumos 
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que lhe  podem vir  de outras  ambiências  culturais.  A 
inter-culturalidade não é um fato novo na história da 
humanidade. O que é novo é a escala e a intensidade 
de  uma  cultura  que  busca  se  sobrepor  às  culturas 
locais,  ou  singulares,  buscando,  ao  mesmo  tempo, 
preservá-las e modificá-las naquilo que é conveniente 
aos seus interesses.

Ao se considerar  a  ambiência  escolar  é  possível  registrar  a 

existência  de  um  campo  fértil  de  sujeitos  em  construção, 

problematizar os sujeitos e seus modos de relacionar cotidianos no 

contexto  no  qual  se  encontram.  Esses  sujeitos  são  atravessados, 

marcados, ungidos por aspectos étnicos, (ou de raça), de gênero, de 

origem social,  e  de Gênero.  Precisamos  desnaturalizar  os  espaços 

escolares  e  assim  transformar  os  sujeitos  em  constantes  inter-

relações uns com os outros, produzindo subjetividades.

Tanto as subjetividades quanto os sujeitos são resultados de 

processos  de  subjetivação,  dessa  forma  são  as  experiências  que 

concretizam as  subjetividades  e  que  dão  vida  aos  processos.  São 

processos que sofrem a ação massiva dos discursos,  do saber,  do 

poder, mas que tem algo de singular, fazendo com que cada um se 

constitua como efeito desse processo massivo e singular ao mesmo 

tempo.  Leituras  pós-estruturalistas,  principalmente  com a  obra  de 

Foucault, que exige de nós um repensar e uma postura crítica e de 

mudanças  em  relação  a  nós  mesmos,  ao  tempo  e  à  história. 

Concluindo, o autor que As subjetividades são expressões do que em 

nós está em relação com o que nos cerca, e isso nos coloca diante de 

e compromissados com o nosso tempo histórico (FERRARI, 2010).

Ao  olharmos  a  história  das  teorizações  curriculares  e 

pensarmos  na  subjetividade,  podemos  concordar  com  Neubern 

(2011) que afirma  que a subjetividade humana foi submetida a um 

duplo processo de exclusão, ora como momento da construção do 

saber, ora como objeto de estudo. O autor adere a perspectiva de 
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que  a  busca  de  um  saber   científico  em  que  a  cosmovisão  da 

realidade  a  concebe  como  ordenada,  estática,  a  -  histórica  e  a 

metodologia deveria buscar condições para que tais características do 

real fossem retratadas fielmente e sem interferências e por tanto a 

subjetividade se tornou proscrita.

Entretanto ao encontrarmos as teorizações curriculares  pós-

críticas,  vamos  valorizar  a  condições  intersubjetivas  presentes  em 

sua construção.

No entendimento de Berticelli (2005),

[...] a elaboração curricular remete à questão que diz 
respeito ao tipo de cidadão que se quer construir. Daí a 
importância  do  currículo  posto  em  confronto  com  a 
realidade.  [...]  Os  recortes  do  real  são  decisivos  na 
configuração do cidadão que se quer produzir.

Parece  que  ao  alargar  os  horizontes  epistemológicos  com 

virada  que  abandona  as  restrições  de  um  ponto  de  vista 

universalizante,  baseado  em  prescrições  e  objetivos 

comportamentais, em certezas cartesianas e numa visão de mundo 

organizada e homogênea, as teorizações curriculares críticas e pós-

críticas superam o ranço do objetivismo que marcou a busca de um 

tipo  de  conhecimento  científico  e  se  abrem a  novas  e  complexas 

leituras da realidade. 

Multiculturalismo,  hibridismo,  reconfigurações,  ressignificar, 

são chamados a um novo estilo de pensamento, sem a segurança das 

certeza  imutáveis  (aparentemente),  mas  movimentando 

epistemologias em construção e transformações permanentes, numa 

palavra, segundo Bauman (2011), “líquida”. Esta nova concepção que 

permeia os estudos curriculares, que indicam um novo território de 

batalhas, traz no seu bojo a valorização da subjetividade de todos os 

atores envolvidos na complexa dinâmica da vida escolar.

De  acordo  com  Candau  (2005,  citada  por  EYNG  e 
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SCHERER, 2011, p. 63):

Nos  diferentes  cenários  essa  problemática  adquire 
contornos  específicos.  Configura  subjetividades, 
mentalidades,  imaginários  e  práticas.  As  visões 
homogêneas,  estáveis  e  permanentes  são 
questionadas. As certezas se turvam, fragilizam-se ou 
se  desvanecem.  Impõe-se  o  imperativo  de 
desconstruir,  pluralizar,  ressignificar,  reinventar 
identidades,  subjetividades,  saberes,  valores, 
convicções, horizontes de sentido. Somos convidados a 
assumir o múltiplo, o plural, o diferente, o híbrido. Em 
cada  um  de  nós.  Na  sociedade  como  um  todo.  Na 
globalidade do planeta.

A subjetividade  tem um lugar  central  nas  teorias  críticas  e 

pós-críticas  do  currículo.  Banida,  expulsa,  renegada,  na  verdade 

nunca ficou na sombra e sempre, como uma fênix retornou; agora 

encontra-se  no lugar mais proeminente e de destaque.
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PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR: RELAÇÕES DE PODER E 

CONTROLE DE SI NA ESCOLA CONTEMPORÂNEA
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Resumo: Este texto tem como objetivo lançar um olhar reflexivo e crítico a 
respeito do Programa Saúde Escolar, aplicado em escolas da rede pública de 
ensino de Florianópolis dentro da proposta do MEC de promoção da saúde 
na escola, analisando seus discursos, práticas, tecnologias de governo sob 
os corpos,  moral  e comportamento dos alunos. O ensino da higiene nas 
escolas, contribuiu para a produção de dispositivos de atenção ao cuidado 
com  o  asseio,  modo  de  viver,  comportar-se  e  na  produção  do  sujeito 
saudável e aceitável na sociedade. Tornando-se um dispositivo pedagógico 
da pedagogia da medicalização, que é legitimado através da presença dos 
médicos  na escola  que visam a internalização  de hábitos  de higiene  ou 
diagnóstico  de  alunos.  Portanto,  entende-se  que  as  tentativas  de 
investimentos  disciplinares  aqui  analisados,  referem-se  à  escola  e  suas 
práticas pedagógicas com relação à saúde escolar de seus alunos.

Palavras-chave: Educação. Saúde. Disciplina.

-Lavou as orelhas hoje?
-Lavei o rosto, gaguejei atarantado.

- Perguntei se lavou as orelhas.
- Então? Se lavei o rosto, devo ter lavado as orelhas.

-- Graciliano Ramos (Infância).

Era  um  dia  comum  de  aula  em  uma  escola  de  Ensino 

Fundamental de Florianópolis, todos os alunos em suas salas de aula, 

quando  no  meio  da  amanhã  foi  aberto  o  portão  principal  e 

começaram a entrar jovens (homens e mulheres), todos de branco; 

calça,  blusa,  sapatos,  jalecos,  carregavam pranchetas  nas mãos e 

dirigiram-se à sala do Programa Saúde Escolar na escola. São eles 

médicos, dentistas, psicólogos, oftamologistas, nutricionistas. 

1 Doutoranda em Educação do PPGE da UDESC, Florianópolis.
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O  PSE  pertence  ao  Governo  Federal  junto  ao  MEC, 

desenvolvido pela Secretaria da Educação Continuada, alfabetização, 

diversidade e inclusão. No estado de Santa Catarina é desenvolvido 

pela Secretaria Municipal de Educação junto às escolas do município 

em  parceria  com  postos  de  saúde,  centros  de  atendimento 

assistenciais, núcleos de acompanhamento a alunos com dificuldades 

de  aprendizagem,  que  recebem  os  alunos  encaminhados  pelas 

escolas para avaliação, diagnóstico acompanhamento. 

O programa tem como preocupações a “promoção, prevenção 

e atenção à saúde que comprometam o pleno desenvolvimento de 

crianças e jovens da rede pública de ensino” (MEC, 2012, p.1).

Neste sentido, analisando seus pressupostos vemos o quanto 

a escola é importante para práticas preventivas e da educação em 

saúde, pois conforme o documento do MEC (2012, p.1), “ a escola é a 

área  institucional  privilegiada  deste  encontro  da  educação  e  da 

saúde”.

O  discurso  patológico  e  higienista  na  escola  têm  sua 

emergência histórica com a constituição do discurso médico na escola 

firmado  a  partir  do  século  XIX.  Em  1850  no  RJ  houve  algumas 

tentativas  do  Estado  Brasileiro  de  controle  das  epidemias,  mas  a 

partir de 1900 que a higiene escolar têm seu maior foco, os alunos 

das classes populares.

Dentre  os  pressupostos  desta  época,  estavam  uma  nação 

civilizada,  regenerada,  educada,  através  da  medicalização  da 

sociedade. A partir de então, os médicos começam a fazer parte do 

interior  das  escolas,  iniciando  professores  com noções  de  higiene, 

puericultura, programas de atividades chamados Saúde Escolar,

Desenvolve-se  assim  toda  a  normatização  da 
arquitetura  e  dos  equipamentos  escolares  (mesas, 
cadeiras, etc.), bem como rotinas de avaliação médica 
dos alunos, o que incluirá:exames odontológicos, testes 
de audição,  avaliação postural,  antropometria,  escuta 
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pulmonar  e  cardíaca,  entre  outras.  (ANTONIO  e 
MENDES, s.d., p. 8).

O controle dos espaços, utensílios métodos de ensino incluíam 

as  salas  de  aula,  cubagem de  ar,  mobílias,  para  evitar  qualquer 

desvio, seja corporal ou comportamental na escola. 

Desta forma, 

O  Estado  associado  ao  discurso  médico-higienista, 
apropriou-se,  no  início  do  século  XX,  do  âmbito 
educacional e das práticas pedagógicas encarnadas no 
cotidiano  escolar,  com o  objetivo  de  viabilizar  o  seu 
projeto  mais  amplo  de  realização  do progresso  e  da 
modernização  nacional  a  partir  da  medicalização  dos 
espaços  e  da  higienização/disciplina/controle  dos 
corpos. (OLIVEIRA et al, 2012, p. 8).

O Programa Saúde  Escolar  é  desenvolvido  em Florianópolis 

nas escolas públicas municipais, diferente do cunho assistencialista 

da década de 40, a saúde faz parte do currículo, ou seja, ganhou um 

caráter pedagógico. Na medida em que os especialistas,  dentistas, 

nutricionistas,  etc.,  participam  de  projetos  junto  a  docentes  para 

desenvolver práticas de manutenção, controle e avaliação da saúde 

dos alunos. Além disso, para Souza (1982), a valorização da saúde 

pelas classes de baixa renda está vinculada às conseqüências sociais 

da doença,  suas  relações  com a capacidade  de trabalho,  sendo o 

corpo o objeto principal de intervenção. 

Tornando-se  um  dispositivo  pedagógico  que  é  legitimado 

através  da  presença  dos  médicos  na  escola  para  o  autocontrole, 

cuidado de si, dos corpos, com a “consciência sanitária” dos “regimes 

higiênicos” (FOUCAULT, 2001). Este poder disciplinar está presente 

no  cotidiano  da  escola,  nos  seus  espaços,  objetos,  projetos 

pedagógicos, currículos, que fabrica gestos, comportamentos, hábitos 

e códigos aceitos socialmente entre si e com os outros.  Através da 
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internalização  dos  hábitos  de  higiene  quando,  por  exemplo,  os 

sujeitos se auto-conhecem, controlam-se e se auto-educam. 

Para  que  os  regimes  higiênicos  e  de  saúde  não  pareçam 

imposições,  acabam  por  fazer  parte  do  currículo,  com  caráter 

educativo,  legitimados  por  uma  política,  para  sua  melhor 

internalização  e  aceitação,  pois  umas das  preocupações  do PSE é 

consolidar a melhoria da qualidade de vida da população brasileira e 

consolidar essa atitude dentro da escola, “as ações do PSE devem 

estar  pactuadas  no projeto  político-pedagógico  das  escolas”  (MEC, 

2012, p. 1).

Atualmente,nas  escolas  de  Florianópolis,  são  feitos 

encaminhamentos de alunos a fonoaudiólogos, oculistas, psicólogos, 

psicopedagogos,  dentistas,  etc.,  que  prescrevem receitas  médicas, 

diagnósticos, a alunos das escolas da rede municipal. Sabemos que 

muitas vezes, essa é a única oportunidade para essas crianças de 

tratamento  ou  auxílio,  mas  nosso  foco  de  análise  aqui  é  o 

investimento médico sobre os corpos, no seu biológico,  fisiológico, 

psicológico,  uma  anatomia  corporal  prescrita  pelo  exame  e 

tecnologias pedagógicas,ou seja, governo dos indivíduos, das almas, 

de si, das famílias.

O  diagnóstico  faz  parte  da  patologização  da  educação, 

nomear, classificar, distúrbios patológicos, déficits, para medicalizar e 

justificar o fracasso escolar.

Essas práticas têm dimensões políticas  e históricas  desde a 

criação do Ministério da Educação em 1930, com a exclusão em nome 

da defesa da importância médica na escola,

Nos documentos oficiais, na imprensa, nos relatórios e 

pareceres  dos  especialistas  vai-se  constituindo  um 

vasto  rol  de  termos  infamantes  para  designar  os 

pobres:  degenerados,  anormais,  marginais,  vadios, 
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viciados, desocupados. (PATTO, 1999, p. 143).

Psicólogos,  fonoaudiólogos,  psicopedagogos,  fazem  parte 

desta  gama  de  especialistas  que  patologizam  as  dificuldades  de 

escolarização, principalmente das classes populares. 

Aquele  que  é  considerado  “desviante”  ou  “anormal”  se  vê 

obrigado  a  passar  por  técnicas  de  disciplinamento,  investimentos 

médicos, análise, medidas para sua “regeneração” ou “aceitação”. 

Os  detalhes,  as  minúcias,  da  anatomia  corporal  devem ser 

tratadas,  o  saber  lavar  os  cabelos,  aplicar  xampu  contra  piolhos, 

escovar  os  dentes  corretamente,  saber  sentar-se  na  cadeira  em 

classe, portar-se no refeitório; contemplam a biopolítica da sociedade 

perfeita. 

Foucault (2004), chama de biopolítica o controle da vida, dos 

indivíduos e da população pelas práticas governamentais, tecnologias 

sociais que visam controlar a sociedade, a higiene,a  natalidade, a 

longevidade, o sexo, etc.; culminando no ato da disciplina. 

Ao analisar e medicar a vida, os órgãos, a utopia da biopolitica 

da  saúde  perfeita,  chega  às  escolas  através  dos  de  análises 

nutricionais, antropométricas, etc. A dietética, os padrões corporais, 

nutricionais  aceitáveis,  são  medidos  na  escola  com  auxílio  de 

balanças  e  fitas  métricas.  Esses  números  estabelecidos  dentro 

também de padrões estéticos e culturais,  ultrapassam os muros da 

escola.  O controle do corpo,  além de médico,  técnico passa a ser 

político e moral, 

O  automelhoramento  individual  autodisciplinado  na 
procura  da  saúde  e  perfeição  corporal  tornou-se  a 
forma dos indivíduos exprimirem a sua capacidade de 
agência  a  autonomia  em  conformidade  com  as 
demandas do mundo competitivo. (ORTEGA, 2003, p. 
91).
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Neste sentido a biossociabilidade (ORTEGA, 2003, p.18) com 

seus  parâmetros  e critérios  seletivos  impõem regimes e cardápios 

alimentares em nome da melhor condição física. O controle do corpo 

passa  pelo  físico,  pelo  o  moral  e  pelo  cultural.  Essa  nova 

nomenclatura  sobre  o  corpo  determina  padrões,  taxas, 

(in)capacidades,  escores,  que  colocam  o  indivíduo  em  um 

determinado patamar. 

Nessa  cultura  da  biossociabilidade,  criam-se  modelos 
ideais  de  sujeito  baseados  na  performance  física  e 
estabelecem-se  novos  parâmetros  de  mérito  e 
reconhecimento,  novos  valores,  com base  em regras 
higiênicas e regimes de ocupação do tempo. (ORTEGA, 
2003, p. 18).

O ensino da higiene nas escolas, contribuiu para a produção 

de dispositivos de atenção ao cuidado com o asseio, modo de viver, 

comportar-se  e  na  produção  do  sujeito  saudável  e  aceitável  na 

sociedade. 

O sujeito/aluno se constitui a partir dessas técnicas e táticas 

de disciplinamento  do corpo e refinamento da higiene,  produzindo 

verdades sobre si,

[...]  resultado de um complexo processo histórico de 
fabricação  no  qual  se  entrecruzam os  discursos  que 
definem a verdade do sujeito, as práticas que regulam 
seu comportamento e as formas de subjetividade nas 
quais  se  constitui  sua  própria  interioridade. 
(LARROSA,1994,p.43).

Essa  busca  pelo  auto-conhecimento,  saberes  sobre  si,  a 

autodisciplina  relacionados  aos  saberes  médicos  e  culturais, 

produzem  técnicas  de  si,  ou  seja,  procedimentos  que  fixam 

identidades e um “domínio de si sobre si ou de conhecimento de si 

por  si”  (FOUCAULT,1997,p.109),  essa  internalização  compõe  a 
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preocupação contemporânea com a saúde pela sociedade. 

Essas práticas de conduta repetidas, submetem o sujeito e sua 

identidade, capturam seu corpo. O corpo é entendido, também, como 

expressão e materialização de uma condição social e de um habitus 

traduzido na forma de posturas corporais, gestos e investimentos na 

sua produção, que denunciam uma determinada posição social. Neste 

sentido, o corpo é concebido como um signo social na medida em 

que, a partir dele, proliferam-se técnicas corporais de determinados 

grupos sociais.

Sendo assim, ele passa a pertencer ao campo da cultura, ou 

seja,  o  corpo  e  a  corporeidade  serão  tratados  como  constructos 

sociais, atravessados por intermédios culturais, políticos, econômicos 

e sociais transitórios.

A partir desse olhar, o corpo está sempre sendo (re)inventado, 

e todas as marcas que se inscrevem ou se constroem em torno dele, 

seja nas artes, na medicina, na mídia, etc., são sempre provisórias. 

As  rupturas  e/ou permanências  são características  de cada época, 

cultura ou grupo social,  governo e religião. Como caracteriza Sant

´Anna  (2000:237),  “da  medicina  dos  humores  à  biotecnologia 

contemporânea,  passando  pela  invenção  de  regimes,  cirurgias, 

cosméticos e técnicas disciplinares, o conhecimento do corpo é por 

excelência histórico, relacionado aos receios e sonhos”, localizado em 

períodos determinados na história.

É no corpo que marcas e símbolos culturais  são inscritos  e 

funcionam como modos de classificar,  agrupar,  ordenar,  qualificar, 

diferenciar  etc.  Essas  marcas  posicionam  de  diferentes  modos  os 

sujeitos  na  escala  social,  determinando  quem  pertence  ou  não  a 

certas  classificações  de  corpo:  magro,  alto,  belo,  branco,  jovem, 

heterossexual, saudável, entre outros. Esses marcadores identitários 

não são fixos ou estáveis, são objetos de contínua construção que 

nos interpelam e marcam constantemente.
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A inserção do corpo nessa rede de saberes que falam sobre ele 

estabelece, sempre, novas relações de poder. O poder, entendido na 

perspectiva foucaultiana,  tem funcionado como um organizador  de 

sistemas de classificação sejam eles  sociais,  políticos,  econômicos, 

contribuindo  para  que  cada  um(a)  ocupe  seu  diverso  lugar  e  nas 

representações que estão em jogo.

Para Foucault (1995), não há poder sem possibilidade de fuga, 

escapatória ou resistência, pois o seu exercício envolve a liberdade de 

outras ações, o investimento do ponto de apoio pelo poder de, ao ter 

outras possibilidades, necessita ser acometido pelo mesmo. O poder 

atravessa, investe, passa pelos sujeitos modificando-os. E, da mesma 

forma, as resistências se encontram pulverizadas em vários lugares 

por toda a relação de poder e não de forma exterior a ela. 

Portanto,  entende-se  que  as  tentativas  de  investimentos 

disciplinares  aqui  analisados,  referem-se  à  escola  e  suas  práticas 

pedagógicas com relação à saúde escolar de seus alunos. Sendo que 

as  essas  práticas  também  têm  possibilidades  de  escape  ou 

transgressão, seja pela reflexão do debate aqui estabelecido, pelas 

resistências  ou  questionamentos  na  escola  junto  à  comunidade 

escolar. 
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo  investigar as práticas mais 
comuns de violência em um colégio estadual do município de Iretama-Pr, 
assim como verificar  os conhecimentos dos professores com relação aos 
conceitos  de  violência,  compreender  as  práticas  atuais  de  gestão  das 
escolas  públicas  nos dias  atuais,  e  como as  mesmas podem auxiliar  no 
processo de enfrentamento da violência no ambiente escolar. As práticas de 
violência, a cada dia que passa, se tornam mais frequentes no ambiente 
escolar, aumentando ainda mais a preocupação com esta temática.  Por esta 
razão,  este  estudo  nos  desafiou  na  tentativa  de  verificar  as  possíveis 
causas,  assim  como  buscar  caminhos  na  tentativa  de  amenizar  este 
problema que aflige tantos educadores nos dias de hoje em nossas escolas 
de grandes e pequenas cidades. A base teórica se deu por meio da pesquisa 
bibliográfica. A pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevistas com 
professores  e  alunos  da  escola  investigada  e  por  meiio  de  observações 
feitas na escola.
Palavras-chave:  Educação. Professores. Violência Escolar. Indisciplina. 

INTRODUÇÃO

Registros sobre a violência no ambiente escolar são marcados, 

a partir do século XIX, nas escolas de segundo grau tanto por parte 

do professor como de alunos e colegas. Os casos de violência vem 

aumentando com o passar do tempo, desde as formas mais graves 

como  homicídios,  estupros,  agressões  utilizando  armas,  agressões 

verbais, ameaças tanto de professores contra alunos como de alunos 

para com os professores.
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Hoje,  as  agressões  de  que  se  têm  registros  são,  em  sua 

maioria, psicológicas, porém há muitas agressões  físicas também. 

Neste  contexto,  a  escola  acaba  se  deparando  com  situações  de 

espancamento, violência física dos alunos para com os professores e 

vice-versa,  assim  como  de  massacres  dentro  de  escolas  como  já 

aconteceram no Brasil e em vários lugares do mundo.

A  questão  da  violência  está  ligada,  muitas  vezes,  à 

adolescência,  uma  fase  repleta  de  conflitos,  de  autoafirmação, 

mudanças físicas e hormonais, dentre tantos outros aspectos.

O trabalho com a questão do enfrentamento à violência, na 

escola,  só  é  possível  a  partir  do  momento  em  que  acontecer  o 

envolvimento  de  todos:  pais,  professores,  agentes  educacionais, 

diretores,  assim  como  da  comunidade.  É  colocando  em prática  a 

gestão  democrática,  na  tentativa  de  solucionar  ou  amenizar  este 

problema que aflige tantos educadores nos dias de hoje.

E  como  aponta  Delors  (1998,  p.  25-26)  a  gestão  deve 

acontecer  de  três  formas:  “[...]  em primeiro  lugar,  a  comunidade 

local,  em particular,  os  pais,  os  órgãos  diretivos  das escolas  e  os 

professores; em segundo lugar, as autoridades oficiais; em terceiro 

lugar, a comunidade internacional”. A implantação destas políticas de 

trabalho  na  educação  não  é  algo  simples,  exige  empenho  das 

comunidades  locais,  pais,  professores  e  demais  membros  da 

comunidade, características da Gestão Democrática.

O  texto  apresentado  a  seguir  é  parte  da  pesquisa  sobre 

violência e indisciplina na escola. Ainda não foi realizada por completo 

a pesquisa bibliográfica, nem os dados da pesquisa de campo foram 

analisados em sua totalidade. Todavia, o trabalho ora apresentado já 

nos indica a dimensão da problemática  a ser enfrentada pela escola.
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VIOLÊNCIA E INDISCIPLINA SÃO A MESMA COISA? 

O  que  é  violência?  E  agressividade?  Como  tratar  de  duas 

temáticas  tão  complexas  e,  ao  mesmo  tempo,  tão  presentes  no 

cotidiano de nossas escolas? Ao procurar uma definição de violência, 

encontramos: “Qualidade de violento; ato violento; ato de violentar” 

(AURÉLIO,  2001).  Já  a  indisciplina  se  caracteriza  como 

“Procedimento,  ato  ou  dito  contrário  da  disciplina”  (idem,). 

Guimarães  (1996,  73)  acrescenta  a  definição  de  violência   como 

sendo um “[...] ato violento que, no sentido jurídico, provocaria, pelo 

uso  da  força  um constrangimento  físico  ou  moral”.  Diante  destas 

diferenças  de significado,  é  correto  utilizá-las  como se tivessem o 

mesmo sentido? Claro que não. No entanto, é uma das práticas que 

acontecem com maior frequência nos dias de hoje em nossas escolas. 

Mas por que tanta agressividade dos alunos nos dias de hoje 

nas escolas? Guimarães (1996, p.77) explicita que a escola, nos dias 

atuais, tanto é espaço de violência como de indisciplina:

[...]  de  um  lado,  pelas  ações  que  visam  ao 
cumprimento das leis e das normas determinadas pelos 
órgãos  centrais,  e,  de  outro  pela  dinâmica  dos  seus 
grupos internos que estabelecem interações, rupturas e 
permitem  a  troca  de  idéias,  palavras  e  sentimentos 
numa fusão provisória e conflitual.

A escola precisa deixar de ser um local de opressão para seus 

alunos, pois quanto mais tentar controlar, mais frequentes serão as 

práticas de indisciplina neste ambiente; o diálogo sempre vai ser o 

melhor  caminho  para  orientar  os  alunos,  independente  da  faixa 

etária.

A  escola,  como  qualquer  outra  instituição  está 
planificada, para que as pessoas sejam todas iguais. Há 
quem afirme “quanto mais igual, mais fácil de dirigir”. A 
homogeneização  é  exercida  através  de  mecanismos 
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disciplinares, ou seja, de atividades que esquadrinham 
o tempo, o espaço, o movimento, gestos e atitudes dos 
alunos,  dos  professores,  dos  diretores,  impondo  aos 
seus  corpos  uma  atitude  de  submissão  e  docilidade. 
(GUIMARÃES, 1996, p.78).

A busca por um padrão do aluno perfeito, que seja “quieto” 

em sala de aula, mas que fale quando o professor mandar  falar; que 

seja submisso aos desejos do professor; que fique as quatro horas 

sentado, sem falar e muito menos se movimente, pois isso “tira a 

atenção da turma”, é uma constante,  impondo normas, regras, as 

quais,  muitas vezes, não são acordadas com os mesmos. Há uma 

“democracia” imposta, a qual, como resposta, vem como indisciplina 

ou  com atos  de  violência  verbal  contra  professores  ou  ao  prédio 

escolar, local de sua “prisão”. 

Aprender deveria ser algo prazeroso, assim como permanecer 

em sala de aula, conviver com professores, pois, é neste ambiente 

onde se entrelaçam as mais diversas relações. No momento em que o 

professor busca o estabelecimento da ordem no espaço da sala de 

aula, o mesmo acaba fazendo uso de violência para conseguir o que 

deseja. 

Ao  mesmo  tempo  que  a  ordem  é  necessária,  o 
professor  desempenha um papel  violento  e  ambíguo, 
pois se, de um lado, ele tem a função de estabelecer os 
limites da realidade, das obrigações e das normas, de 
outro,  ele desencadeia  novos dispositivos para que o 
aluno, ao se diferenciar dele, tenha autonomia sobre o 
seu  próprio  aprendizado  e  sobre  sua  própria  vida. 
(GUIMARÃES, 1996, p. 79).

A escola,  nos  mais  diversos  momentos  da  historia,  sempre 

teve um papel marcante,  de construção da sociedade, seja com a 

mão-de-obra ou no processo de “formação do indivíduo para atuar no 

meio  em que  vive.  De  acordo  Schilling  (2004)  durante  todo  este 

processo, a mesma acabou se tornando, em alguns momentos, como 
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espaço de construção de uma democracia, um local de promoção de 

justiça  social.  Mas  será  mesmo  esse  o  papel  da  escola  nos  dias 

atuais? Promover a construção de uma democracia, quando pais e 

alunos não participam da construção das normas que terão de seguir, 

quando a “maior  autoridade” é o diretor  com seu “cetro de ouro” 

governando  todos  que  na  escola  atuam ou  frequentam,  ou  ainda 

quando a última palavra é do professor quando em sala de aula não 

abre  espaço  para  acordos  com  seus  alunos  sobre  as  normas  de 

estudo  e  avaliação  que  terão  de  seguir  no  decorrer  de  todo  ano 

letivo? Hoje, professores reclamam constantemente sobre a “falta de 

interesse” de muitos alunos pela prática do estudo, sobre a rebeldia 

em sala de aula, quando os mesmos se negam em realizar trabalhos, 

avaliações, participar das atividades propostas, sem nem ao menos 

investigar as ideias, desejos, que seus alunos possuem, dessa forma 

violentando os alunos com o ato de aprender, conhecer. 

AS PRÁTICAS DE VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLA

Quando se fala em violência  na escola, logo se liga a questão 

da indisciplina dentro e fora de sala de aula. A violência provocada 

pelos  alunos  para  com  seus  colegas  assim  como  para  com  os 

professores  e  demais  funcionários  que  lá  trabalham,  mas  é 

importante colocar que da mesma forma que são atuantes na prática 

da  violência  acabam se  tornando  vitimas  da  própria  violência  por 

parte  dos  professores  dentro  da  escola,  muitas  vezes  da  própria 

família dentro da casa e diversas formas da sociedade realizando um 

pré-julgamento do aluno realizando um tipo de violência psicológica 

contra o mesmo.  

Além  da  violência  moral,  que  ocorre  dentro  da  escola,  é 

importante colocar a chamada violência discente onde ocorre a “[...] 

destruição física dos prédios e materiais escolares, agressão física a 
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professores,  prisão  de  alunos  por  porte  de  arma  ou  de  drogas, 

arrombamentos  a  salas  de  vídeo  e  de  informática,  incêndios 

criminosos, atos de vandalismo” (VASCONCELLOS, 2009, p.57). Com 

o  passar  dos  tempos,  ocorreram  várias  mudanças  significativas 

dentro  e  fora  do  ambiente  escolar,  assim  como  o  aumento  da 

problemática  da  violência  na  escola,  a  qual  vem  crescendo 

descontroladamente em todo o país. 

A escola deveria ser um local de preparo para vida, onde o 

aluno buscasse conhecimento, e não um local de violência, que traz 

insegurança a todos que a frequentam.  Abramovay (2002) coloca a 

existência de três grupos de violência: física, simbólica e institucional. 

A violência física se refere como o próprio nome diz a todo tipo de 

agressão  ao  sujeito  como  empurrões,  brigas,  tapas,  socos;  já  a 

violência  simbólica  podemos  dizer  que  acontece,  na  maioria  dos 

casos, por parte de professores e diretores na escola pois está ligada 

ao abuso de poder, agressões verbais, intimidação; ela também pode 

acontecer com professores e funcionários, e a violência institucional 

está  ligada ao não interesse  do diálogo,  mas sim à imposição  de 

ideias, de ordens, de incompreensão tanto  por parte de pais, quanto 

por parte de professores,  alunos, equipe pedagógica. Todo tipo de 

violência é significativa na vida de todos, mas a violência psicológica 

é a que deixa marcas mais profundas, traumas que podem ser difíceis 

para o individuo superar, seja ele professor ou aluno. 

Com  o  passar  do  tempo,  a  violência  que  era  realizada  por 

maiores, torna-se prática de pessoas cada vez mais novas, conforme 

mostram estudos

Os  alunos  de  8  a  13  anos,  às  vezes,  revelam-se 
violentos até frente aos adultos, professoras da escola 
maternal  dizem  que  ela  também  se  defrontam  com 
fenômenos novos de violência  em crianças de quatro 
anos. (CHARLOT, 2002, p. 433). 
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Os atos violentos desde a infância fazem com que professores 

parem de entender a mesma como uma fase de inocência, mas como 

um período de  incerteza do comportamento destes alunos quando os 

mesmos chegarem  à adolescência.

Outra  forte  forma  de  violência  escolar  são  as  depredações 

realizadas no ambiente da escola.  Esta violência  está  se tornando 

comum tanto nas grandes como nas pequenas cidades,  como é o 

caso  do  colégio  que  participa  do  estudo,  onde  são  constantes  as 

ações de vândalos contra a escola danificando banheiros, biblioteca, 

secretaria,  cozinha,  salas  de  aula,  mesmo  conscientes  das  várias 

câmeras  de  segurança  no estabelecimento,  realizando pequenos  e 

grandes furtos, assim como danificando partes que são importantes 

para o funcionamento do colégio. 

Mas a violência não é praticada por alguém de fora da escola, 

e sim por alunos que  ferem o patrimônio escolar, como seus colegas, 

professores  e  demais  funcionários  da  instituição;  estes  mesmos 

alunos que praticam a ação da agressão um dia foram vitimas de 

algum tipo de agressão como coloca Charlot (2002, p. 435): “Se os 

jovens são os principais autores (mas não os únicos) das violências 

escolares, eles são também as principais vitimas dessa violência”. A 

criança que um dia foi  vitima de violência seja dentro ou fora da 

escola, tem grandes possibilidades de se tornar um agressor criando 

um circulo vicioso de “agressão->agressor-> agressão”: “[...] alunos 

com  dificuldades  familiares,  sociais  e  escolares  (isto  é,  alunos 

matriculados  nas  habilitações,  nos  estabelecimentos,  nos 

departamentos  ou  classes  mais  desvalorizados)”  (CHARLOT,  2002, 

p.435). Quando se fala em violência é comum as pessoas associarem 

a agressão à agressividade. A autora caracteriza ambas da seguinte 

forma: 
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A agressão é um ato que implica uma brutalidade física 
ou  verbal  (agredire é  aproximar-se,  abordar  alguém, 
atacá-la). A violência remete a uma característica desse 
ato, enfatiza o uso da força, do poder, da dominação. 
De certo modo, toda agressão é violência na medida 
que  usa  força.  Mas  parece  pertinente  distinguir  a 
agressão  que  utiliza  a  força  apenas  de  maneira 
instrumental, até mesmo que se limita a uma simples 
ameaça (como extorsão para apossar-se, por exemplo, 
de tênis, bonés ou outro qualquer pertence pessoal de 
alguém:  se  a  vítima  não  resiste,  não  é  ferida)  e  a 
agressão  violenta,  na  qual  a  força  é  utilizada  muito 
além do que exigido pelo resultado, com uma espécie 
de  prazer  de  causar  mal,  de  destruir,  de  humilhar. 
(CHARLOT, 2002, p.436).

O desejo não só da instituição escolar, mas de todos é de que 

a  violência,  a  agressividade,  a  indisciplina  tivessem uma solução, 

uma fórmula que, uma vez aplicada, acabasse com estes problemas, 

porém eles advém da conduta de sujeitos, os quais são influenciados 

e  influenciam a  sociedade/meio  em que  vivem.  A  violência  dessa 

forma se torna um meio para o individuo expressar seus sentimentos 

contra algo ou alguém e, muitas vezes, isso acaba ocorrendo dentro 

dos muros escolares, e é por esta razão que: 

[...] fica logo bem claro que a questão da violência na 
escola não deve ser enunciada somente em relação aos 
alunos: o que está em jogo é também a capacidade de 
a  escola  e  seus  agentes  suportarem  e  gerarem 
situações conflituosos,  sem esmagar  os alunos  sob o 
peso da violência institucional e simbólica. (CHARLOT, 
2002, p. 436).

A  pacificação  não  deve  acontecer  somente  por  parte  dos 

alunos; a escola deve ser meio para que ocorra a pacificação. Mas 

diante de tanta violência os professores, equipe pedagógica, direção 

já  se  perguntam  “Porque  meu  aluno  é  assim?”,  “Porque  tanta 

violência contra seus colegas e a escola?”, “O que acontece com meu 

aluno?”.

Mas o que caracteriza a violência?
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Michaud  (1989,  p.  38),  apud  Schilling  (2004),  define  a 

violência como sendo uma 

[...]  situação de interação, um ou vários atores agem 
de  maneira  direta  ou  indireta,  maciça  ou  esparsa, 
causando danos a uma ou várias pessoas, seja em sua 
integridade física, seja em sua integridade moral, em 
suas  posses,  ou  em  suas  participações  simbólicas  e 
culturais.

Diante desta colocação de Michaud (1989) a violência passa a 

ser  entendida  por  várias  faces,  como  a  física,  psicológica,  moral, 

causando mal não só a quem sofre a agressão,  mas a todos que 

convivem  com  a  mesma.  Já  Chauí  (1999)  apud  Schilling  (2004) 

define violência sendo como: 

[...] um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico ou 
psíquico  contra  alguém  e  caracteriza  relações 
intersubjetivas  e  sociais  definidas  pela  opressão  e 
intimidação,  pelo  medo  e  pelo  terror.  A  violência  se 
opõe à ética porque trata seres racionais e sensíveis, 
dotados de linguagem e de liberdade, como se fossem 
coisas,  isto  é,  irracionais,  insensíveis,  mudos,  inertes 
ou passivos (p.38).

Diante desta perspectiva da autora,  a violência passa a ser 

vista além do físico, psíquico contra o outro. 

Análise dos Dados da Pesquisa de Campo

As entrevistas realizadas tinham como foco as ocorrências e os 

focos mais presentes de violência no ambiente escolar. Ao realizar 

observações e entrevistas com os professores, que atuam no colégio 

objeto de pesquisa,  pude notar  que os casos que acontecem com 

maior frequência não são os de violência física, mas sim os casos de 

indisciplina  que  estão  ligados  não  somente  a  fatores  sociais,  mas 

também ao processo de ensino-aprendizado. Os professores, em sua 

maioria,  não  possuem um conhecimento  amplo  sobre  práticas  de 
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indisciplina ou violência, de como lidar com estas situações, as razões 

destes comportamento, o que fazer. 

As  entrevistas  foram  realizadas  com  nove  professores  do 

Ensino Fundamental do 6º ao 9º anos e Ensino Médio, no período da 

tarde; foram aplicadas dezesseis questões aos mesmos. 

Ao serem questionados sobre a diferença entre indisciplina e 

agressividade,  muitos  se  mostram  confusos,  com  dificuldade  de 

expressar  sua  idéia;  sempre  procuravam  uma  forma  de  tentar 

descobrir.  Dessa  maneira  pude  notar  o  não  esclarecimento  com 

relação a este ponto, que faz toda diferença no trabalho do aluno em 

sala de aula. 

Com relação à diferenciação de agressividade e violência,  os 

professores enfrentaram grande dificuldade para responder, pois os 

conceitos se misturam em suas interpretações e definições de um 

aluno agressivo/violento.

Suj. AGRESSIVIDADE VIOLÊNCIA

1

Trata-se  de  um  comportamento 
emocional, um tipo de reação à frente 
de momentos de insegurança talvez, 
um  impulso,  eu  diria,  na  verdade 
mais uma ação do que uma reação. 

Uma reação  a  alguma ação,  que 
causa dano, utilizando a força em 
algum momento de fúria, falta de 
controle  do  impulso  de 
agressividade.

2 Respostas grosseiras, pessoa sempre 
na defensiva, de mal com a vida, com 
raiva de tudo e de todos.

Quando  se  tenta  afetar  o  outro 
verbalmente  ou  fisicamente  de 
forma que este se sinta atingido. 

3 Entendo  como  palavras  grosseiras, 
gestos  e  condutas  destrutivas,  ser 
hostil, tom de voz agressivo.

Toda  atitude  de  desrespeito  ao 
semelhante,  para nem, é um ato 
de violência, em maior ou menor.

4 Está relacionada a uma postura, uma 
resposta que pode ser física ou verbal 
ou emocional

É  algo  maior,  além  da  violência 
física  e  verbal,  a  psicológica  vai 
agindo, lentamente no individuo, é 
um processo  continuo  destrutivo, 
que  visa  gerar  dano  a  outras 
pessoas.

5 É  um  ato  de  prejudicar  outras 
pessoas através de palavras, chutes, 
murros, etc.

É  um  ato  de  vingança  de  outra 
pessoa  como  querer  matar, 
roubar, etc.

6 Característica  de  quem  agressivo, 
violento

Agressão, desrespeito.

7 Quando  uma  pessoa  é  hostil,  tem 
sempre  a  tendência  de  atacar, 
provocar. 

Quando uma pessoa ofende outra 
verbalmente  ou  agride 
fisicamente,  que  causa  danos  a 
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outra pessoa.
8 Penso,  que  a  pessoa  pode  ser 

agressiva  com  gestos,  palavras, 
atitudes. 

Já  a  pessoa  violenta  passa  para 
agressão  física  sem  medir  as 
consequências. 

9 Está relacionada ao ato de bater, ou 
seja,  contato  físico  que  pode 
machucar o outro. 

A violência pode estar relacionada 
integralmente à agressividade. 

Mas qual é a diferença existente entre violência, agressividade 

e indisciplina? De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

a violência se caracteriza

[..] pelo uso intencional da força física ou do poder, real 
ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, 
ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte 
ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, 
dano  psicológico,  deficiência  de  desenvolvimento  ou 
privação. (ROSA, 2010, p. 82).

O ato de violência, não deve ser julgado como culpa da escola, 

pois ela tem inicio fora da mesma. Segundo a UNESCO (2003, p. 2) 

Esses  atos  violentos  vêm  progressivamente  se 
alastrando,  passando a ocupar  espaços  protegidos.  É 
por  essa  razão  que  muitos  governos  reconhecem  a 
violência como um fato presente, como parte de nossas 
vidas  cotidianas.  Esse  fato  encontra-se  fortemente 
entrelaçado na trama das relações sociais.

Por esta razão, a UNESCO  contribui na conscientização para 

uma  cultura  de  paz,  por  meio  da  consolidação  de  valores 

democráticos  em defesa  dos  direitos  humanos,  em busca  de uma 

vida mais digna para cada um. Pesquisas realizadas apontam que no 

Brasil os jovens entre 15 e 24 anos são os maiores causadores de 

mesma.  De  acordo  com  a  UNESCO  (2003,  p.  2)  “As  escolas 

brasileiras não são imunes a essa violência. A escola ainda é vista 

como um dos poucos veículos concretos de mudança e de mobilidade 

social disponíveis a uma grande parcela da população”. A escola é 

vista não só pelos pais dos alunos, mas sim portoda sociedade como 
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um local seguro, mas a cada dia que passa essa afirmação passa a 

ser mais propensa a falhas, já que os casos vêm aumentando. 

A cada dia que passa a escola descaracteriza seu ambiente, 

transformando-se quase em uma prisão para os alunos, com muros 

altos, câmeras de segurança, alarmes, grades em portas e janelas na 

tentativa de acabar com furtos e depredações do patrimônio, como 

acontece na escola foco de estudos. 

A  UNESCO  (2003)  afirma  que  a  violência  possui  diversos 

significados, com os quais são definidos ao longo da história e do 

processo de evolução da cultura

Apesar  da  complexidade  do  termo  e  da  dificuldade 
conceitual  que  o  cerca,  há  um  ponto  de  consenso 
básico. Esse ponto consensual consiste em que todo e 
qualquer  ato  de  agressão  –  física,  moral,  ou 
institucional – dirigido contra a integridade de um ou 
vários indivíduos ou grupos é considerado um ato de 
violência. (UNESCO, 2003.p.04)

Um ponto que caracteriza a violência é a agressão, tanto física 

quanto verbal, de um ou mais indivíduos, que pode ser compreendido 

“[...] da maneira mais ampla e diversificada possível. A violência é 

entendida como consistindo de ações que resultem de uma quebra do 

diálogo  (intimidação  insultos  e  infrações  leves  contra  objetos  e 

propriedades etc.)” (UNESCO, 2003, P.04).  Zaluar (s/a, p. 1) ao falar 

da violência  nos dias  de hoje afirma que a  mesma “[...]  adquiriu 

grande  importância  nos  últimos  dez  anos,  passando  a  mobilizar 

cientistas  sociais,  pedagogos,  filósofos,  economistas  e  juristas.”  . 

Uma das características da violência apontadas pela autora é “[...] o 

aparecimento  do  sujeito  da  argumentação,  da  negociação  ou  da 

demanda,  enclausurando  na  exibição  da  força  física  sobre  o 

oponente,  esmagado  pela  arbitrariedade  dos  poderosos  que  se 

negam ao diálogo” ( s/a p.01). Na visão das escolas e professores, a 

violência é caracterizada pela força física, utilização de armas, pela 
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força  exercida  pelas  leis,  assim  como  a  imposição  de  normas 

impostas pela direção de maneira autoritária sem respeitar o outro. 

Na escola, hoje, a violência apresenta a dupla dimensão 
mencionada acima: (1) a violência física perpetrada por 
traficantes ou bandidos nos bairros onde se encontram 
assim, como por alguns dos agentes do poder público 
encarregados  da  manutenção  da  ordem  e  da 
segurança,  e  (2)  a  violência  que  se  exerce  também 
pelo  poder  das  palavras  que  negam,  oprimem  ou 
destroem psicologicamente o outro. (ZALUAR s/a p.2).

A  violência  que  acontece  nas  escolas  vai  além  da  física, 

partindo para psicológica, tanto de aluno para com o colega, assim 

como para com professores. 

Já a prática da agressividade é caracterizada de acordo com 

Gagliotto (2012, p. 145):

A  agressividade  faz  parte  do  instinto  de  todas  as 
espécies,  prova  disso  são  os  animais  que  quando 
ameaçados se comportam de forma agressiva como um 
meio de defesa ou de sobrevivência. No ser humano a 
agressividade  é  desencadeada,  também  de  maneira 
positiva e necessária  ao seu desenvolvimento,  pois é 
ela quem dá o impulso para a busca da realização de 
desejos,  porém  pode  se  constituir  em  um  traço 
negativo  na  personalidade,  levando  inclusive  a  atos 
violentos e à destruição.

Dessa forma podemos entender a agressividade como forma 

de reação aos conflitos existentes no meio em que vivemos; pode 

estar  ligada  ao  sentimento  de  rejeição  na  sociedade,  e  ser 

manifestada contra si e contra o outro. De acordo com Laplanche e 

Pontalis (2001)  apud  Gagliotto (2012, p.145) a agressividade pode 

ser definida da seguinte forma: 

A  tendência  ou  conjunto  de  tendências  que  se 
atualizam  em  comportamentos  reais  ou  fantasísticos 
que visam prejudicar o outro, destruí-lo, constrangê-lo, 
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humilhá-lo,  etc.  A  agressão  conhece  outras 
modalidades  além  da  ação  motora  violenta  e 
destruidora; não existe comportamento, quer negativo 
(recusa  de  auxílio,  por  exemplo)  quer  positivo, 
simbólico  (ironia,  por  exemplo)  ou  efetivamente 
concretizado, que não possa funcionar como agressão. 
(LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 11).

A  agressividade  na  maioria  dos  estudos  realizados  é 

caracterizada  pelo  ato  do individuo reagir  ao  meio sua indignação 

com  a  realidade  em  que  vive,  por  não  aceitar  a  forma  como  é 

visto,tratado. Diante disso, surge uma nova pergunta: Os professores 

nos dias atuais entendem  o contexto social, físico, emocional em que 

seu aluno está inserido? Ou ele é visto somente como mais um em 

meio a multidão de alunos que ele tem de ensinar todos os dias? Com 

relação a esta questão, Zanella (2010, p. 18) evidencia que:

[...] agressividade em termos construtivos, o temor de 
confrontar-se com a própria realidade pessoal e social, 
a rejeição às tarefas de organização e planejamento de 
vida,os  baixos  níveis  de  autoestima,  autoconfiança  e 
autoconceito,  a desconfiança dos adultos, a aceitação 
das  leis  do  mais  forte  e  do  mais  esperto,  a  crença 
exacerbada no destino e na sorte de cada um, assim 
como um sentido muito fatalista diante da vida.

Não podemos colocar a culpa na escola, e quando digo escola 

me refiro a todos que nela atuam, já que este problema vai além do 

que possamos imaginar,  já  que se refere a  questões sociais  mais 

amplas.  Mas quais são as ações realizadas pelas escolas para que 

seus  alunos  possam  ter  uma  visão  para  o  futuro?  Muitos  são 

agressivos  por  não  terem  chances  de  uma  vida  melhor,  de 

ingressarem no ensino superior, pois os próprios professores muitas 

vezes rotulam seus alunos dizendo que os mesmos são incapazes de 

melhorarem  de  vida.  A  partir  dai  me  pergunto,  será  o  aluno 

agressivo,  violento,  indisciplinado  só  responde  aos  “estímulos”  e 
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“perspectivas” dadas pelo ambiente em que passa a maior parte de 

seu tempo? Rever a educação não é somente mudar, reformular as 

práticas de ensino em sala de aula, mas também rever os conceitos 

que se tem do aluno e a forma de trabalhar com o mesmo dentro e 

fora de sala de aula. 
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Resumo: Este artigo propõe um estudo sobre indisciplina e afetividade na 
escola, com base em uma revisão teórica. Inicialmente, exploramos a noção 
de indisciplina na escola, como fator capaz de propiciar uma reflexão sobre 
as práticas pedagógicas exercidas pelos professores. A intenção é analisar a 
possível contribuição positiva dos eventos de indisciplina, bem como refletir 
sobre a importância do diálogo e da afetividade, para a quebra de barreiras 
relacionais  e  para  o  avanço  do  processo  de  ensino-aprendizagem. 
Argumentamos a necessidade de se ouvir os diversos sujeitos na escola, 
pois  informam sobre a totalidade que ali  se encontra.  A indisciplina é a 
expressão  de  esquemas  de  pensamento,  quer  de  insatisfação,  quer  de 
inadequação e de tantos outros. O trabalho inicia refletindo sobre a possível 
dimensão positiva  da  indisciplina.  Em seguida,  analisa  as  relações  entre 
indisciplina,  afetividade  e  aprendizagem.  Para  finalizar  o  artigo, 
argumentamos  sobre  a  possibilidade  de  pensar  a  indisciplina  na  escola 
como  oportunidade  de  diálogo  aberto  e  afetivo  sobre  a  qualidade  das 
relações e práticas pedagógicas exercidas na escola

Palavras-chave:  Educação.  Indisciplina  Escolar.  Aprendizagem. 
Afetividade.

Introdução

Os eventos de indisciplina na escola, apesar de um fenômeno 

nada recente, têm apresentado contornos diferenciados, apresentado 

características novas, ao mesmo tempo em que solicita ser analisada 

sob visões diferentes.  Essa perspectiva,  ao mesmo tempo em que 

aponta  a  necessidade  do  desenvolvimento  de  novas  pesquisas, 
1 Psicóloga. Mestre em Educação (UTP). Professora da FACEAR.
2 Pedagoga. Mestre em Educação (UTP).
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sugere que outros significados.

A indisciplina escolar, há décadas, vêm sendo registrados em 

atas de conselhos de classe e em livros de ocorrência.  É tema de 

reunião de pais, está presente entre as preocupações dos professores 

e se mostra também na fala dos funcionários que “supervisionam” o 

momento do recreio. É um fenômeno habitual na escola e fonte de 

inquietude  e  preocupação  em  relação  a  possíveis  prejuízos 

significativos ao processo de ensino-aprendizagem. Os professores, 

em particular, argumentam que a indisciplina interrompe o processo 

de  ensino  e  que  a  aprendizagem  pode  ocorrer  parcialmente  ou 

simplesmente não se concretizar. Uma conseqüência desse contexto 

residiria  na  tendência,  entre  os  professores,  de  modificar  práticas 

pedagógicas.  Além disso,  poderiam surgir  barreiras relacionais  que 

impediriam a fluidez do processo de ensino-aprendizagem na escola.

Atualmente,  no  cotidiano  escolar,  temos  observado  uma 

movimentação constante em busca de instrumentos facilitadores do 

trabalho com a indisciplina na escola  -  que estaria  aumentando a 

cada  dia.  Essa  preocupação  estaria  refletindo  a  frequência  e  a 

diversificação das manifestações de indisciplina na escola.

Neste  artigo  analisamos  tais  aspectos,  que  conectam 

indisciplina  e  afetividade  na  escola,  com  base  em  uma  revisão 

teórica.  Inicialmente,  exploramos a possibilidade da indisciplina  na 

escola  funcionar  como  um  vetor  de  reflexão  sobre  as  práticas 

pedagógicas exercidas pelos professores.  Em seguida, analisamos as 

relações  entre  indisciplina,  aprendizagem  e  afetividade.  Ao  final, 

argumentamos  sobre  a  possibilidade  de  pensar  a  indisciplina  na 

escola  como  oportunidade  de  diálogo  aberto  e  afetivo  sobre  a 

qualidade das relações e práticas pedagógicas exercidas na escola.
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Indisciplina na Escola

A  Indisciplina  na  escola  assume  diferentes  representações 

entre os sujeitos que ali se encontram. Dentre tais representações, 

aqui destacamos a visão que ela seria um fator capaz de desencadear 

processos de reflexão sobre as vivências no ambiente escolar. Nesse 

senrtido,  a  indisciplina  poderia  assumir  uma  função  positiva  de 

transformação na escola.  Tal como sugerem Garcia, Torres e Alberti 

(2007, p. 10),  "a indisciplina pode  ser lida positivamente, na medida 

em que é capaz de solicitar reflexão, atitudes e soluções criativas na 

escola".

Essa perspectiva positiva afirma que os eventos de indisciplina 

podem agiur como vetores de mudança, sem deixar que as práticas e 

relações pedagógicas se transformem em algo estático, pois aqueles 

poderiam revelar falhas nos processos da escola. Assim, embora as 

expressões de indisciplina recebam usualmente uma leitura apenas 

focalizada em suas implicações negativas, elas podem ser pensadas 

como positivas dentro da perspectiva de mudança na qualidade da 

escola.

Para  um trabalho  efetivo  com a  indisciplina,  a  positividade 

deve superar a negatividade na visão empregada sobre ela. Portanto, 

as  causas  devem  ser  destacadas  e  trabalhadas  mais  do  que  as 

consequências uma vez que, se fosse possível eliminar as causas, as 

consequências desapareceriam. Parece uma recomendação simples, 

mas não o é, pois envolve todo o contexto escolar.

Em relação à  positividade da indisciplina,  vale  mencionar  o 

que Freller articula em seus escritos. Para Freller (2001, p. 18), a 

indisciplina  denuncia  um  “conjunto  de  normas  arbitrárias, 

inconstantes, imprecisas, parciais, ideológicas, porém, raramente, às 

regras  negociadas  e  necessárias  à  vida  escolar”.  Dessa  forma,  a 

indisciplina dos alunos torna-se positiva e apropriada, pois pode estar 
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denotando a dificuldade da criança para trabalhar com as frustrações 

impostas pelo “princípio de realidade” (p. 18).

O princípio de realidade referenciado por Freller (2001, p. 18) 

retrata  que os  alunos,  por  não  aceitarem as  frustrações  impostas 

encontradas  na  escola,  agem por  meio  de  condutas  inapropriadas 

buscando modificar o meio onde se encontram.

Rego  (1996)  também destaca  a  importância  de  existir  um 

contrato  social entre  os  alunos  e a  escola  como forma de buscar 

soluções  para  as  manifestações  de  indisciplina  na  escola.  Esse 

contrato social iria permitir que as vozes dos sujeitos fossem ouvidas. 

Dentre essas vozes, a do aluno, que exerce um papel importante no 

repensar a escola na sua totalidade. Caso não haja a articulação e 

efetivação  do  contrato  social,  o  aluno  poderá  utilizar  formas 

alternativas para demonstrar o que pensa, tais como expressões de 

indisciplina.

Por meio dessa expressividade da indisciplina na escola, deve-

mos considerar que dentro de uma visão sistêmica de Educação, os 

sujeitos do processo ensino-aprendizagem formam um todo que é a 

escola. Se um destes sujeitos não se sente satisfeito e integrante, ele 

acaba por romper o processo de aprendizagem, que é a indisciplina. É 

importante ressaltarmos que qualquer trabalho efetivo com a indisci-

plina solicita o diálogo para que haja uma quebra nas barreiras relaci-

onais e se manifeste na expressão dos sujeitos envolvidos.

A interação do aluno com a escola e seus sujeitos pode propi-

ciar à escola uma compreensão das condições de trabalho da escola e 

o papel que desempenha perante o aluno. 

Segundo  Xavier  e  Barbosa  (2002,  p.  28),  as  escolas  que 

possuem  estruturas  rígidas  não  conseguem  assimilar  valores, 

comportamentos, atitudes que não os hegemonicamente dominantes, 

considerando os comportamentos  divergentes,  as diferenças,  como 

posturas  indisciplinadas.  As  rupturas  na  estrutura  rígida  destas 
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escolas são necessárias para que novas propostas sejam construídas. 

É  fundamental  que  todos  os  sujeitos  tenham fala  participativa  na 

construção  da  estrutura  do  ambiente  escolar.  Nesse  ambiente,  os 

“inadaptados” (indisciplinados) teriam espaço para participar do seu 

processo de conhecimento, do seu compromisso como aluno, da sua 

organização como cidadão, e, não sendo passivos, como os quer a 

escola que aí está (p. 29).

A  instituição  escolar  deve  ousar  em  suas  propostas.  A 

necessidade  de  mudanças  e  adaptações  solicitadas  na 

contemporaneidade reflete a emancipação de ideias dos sujeitos, os 

quais  solicitam  flexibilidade  e  participação  na  estruturação  do 

complexo  espaço  escolar.  Ao  ouvir  os  sujeitos,  a  escola  estaria 

automaticamente  trabalhando  com  questões  relacionadas  a 

manifestações de indisciplina. 

Pode-se  observar  que,  independente  dos  sujeitos,  existe  a 

percepção que a indisciplina escolar seria algo a ser pensado como 

instrumento a  favor  das  práticas  pedagógicas.  As  manifestações  e 

causas da indisciplina retratam os resultados da prática pedagógica 

evidenciada  na  escola,  ou  seja,  a  indisciplina  pode  refletir 

inadequações do que está sendo praticado pela instituição de ensino. 

Por meio de uma reflexão sobre a indisciplina, a escola pode adequar 

suas  propostas  pedagógicas  aos  sujeitos  envolvidos,  trabalhando, 

então, com o que causou a indisciplina e não simplesmente com o 

momento do ato de indisciplina. Cada sujeito tem algo a dizer sobre 

os processos de indisciplina existentes na escola, sejam eles alunos, 

professores ou até mesmo os próprios coordenadores pedagógicos. O 

protesto dos alunos, as expressões de incômodo e a insatisfação dos 

professores  denotam  a  importância  de  todos  os  sujeitos  serem 

ouvidos, para que ocorra um repensar das estratégias adotadas na 

instituição onde estão inseridos.

Quando os sujeitos da escola não conseguem estabelecer um 
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bom relacionamento entre si, o contexto escola perde a oportunidade 

de  desenvolver-se.  Sendo  assim,  podemos  também  destacar  que 

barreiras relacionais são formadas impedindo a expressão do alunado 

que,  por  não  conseguir  dialogar  sobre  suas  perspectivas  e 

dificuldades, volta-se contra a escola e desenvolvem com a ajuda da 

própria instituição a indisciplina.

O  exercício  de  ouvir  a  todos  e  desenvolver  as  histórias 

mudando as práticas discursivas acaba por reconstruir  os sujeitos, 

modificando suas vivências e traçando uma nova visão de mundo. 

Sendo assim, a situação que causou danos na vida do sujeito são 

reparados, e o desconforto provocado pela ocasião transforma-se em 

algo construtivo e sem desconforto, propiciando mudanças e formas 

diferenciadas de lidar com problemas futuros. Tal como sugere Garcia 

(2005, p. 93):

Se  a  indisciplina  se  origina  de  esquemas  de 
pensamento, também deriva outros tantos, e persiste 
como uma tensão criativa, lembrando aos professores, 
por  exemplo,  da  importância  de  estarem atentos  ao 
modo como ensinam,  a  como se  relacionam com os 
estudantes, e sobre como pensam a si mesmos. 

Essa reflexão sobre os processos sociais,  escola,  indisciplina 

leva-nos a pensar sobre os princípios norteadores das relações em 

que o saber ouvir, o ser afetivo, o aceitar o outro, lidar com situações 

conflitantes, a amizade, o amor, o respeito, o reconhecer as falhas 

dentre outros, seguem o curso de uma prática social idealizada por 

todos.

Indisciplina, Aprendizagem e Afetividade

Deparamo-nos constantemente com o desafio de trabalhar as 

relações  entre  os  sujeitos  da  escola  que  podem  resultar  em 
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expressões de indisciplina. Gostaríamos  de  destacar  a  reflexão  de 

Garcia (1999), com base em  Abud e Romeu (1989) e Vasconcellos 

(1995), quando assinala que um importante elemento preventivo da 

indisciplina  reside  no  próprio  ambiente  escolar,  que  deve  ser 

verdadeiramente  humano,  no  sentido  de  constituir  um  espaço 

democrático onde se cultivam o diálogo e a afetividade, em que se 

praticam a observação e a garantia dos direitos humanos. O autor 

complementa  esta  ideia  ao  escrever:  "este  clima  caloroso  deve 

refletir  um  conhecimento  e  preocupação  quanto  aos  estudantes 

enquanto  pessoas,  tendo  em  vista  suas  condições  concretas, 

individualidades e singularidade" (GARCIA, 1999, p. 106).

Nesse sentido, temos a contribuição de Pino (1998,  p. 130-

131), sobre o significado dos fenômenos afetivos.

[...]  representam a maneira como os acontecimentos 
repercutem na  natureza  sensível  do  ser  humano, 
produzindo nele um elenco de reações matizadas que 
definem  seu  modo  de  ser-no-mundo.  Dentre  esses 
acontecimentos,  as  atitudes  e  as  reações  dos  seus 
semelhantes  a  seu  respeito  são,  sem  sombra  de 
dúvida,  os  mais  importantes,  imprimindo às  relações 
humanas  um  tom  de dramaticidade.  Assim  sendo, 
parece mais adequado entender  o afetivo  como uma 
qualidade das relações humanas e das experiências que 
elas evocam [...]. São as relações sociais, com efeito, 
as que marcam a vida humana, conferindo ao conjunto 
da realidade que forma seu contexto (coisas, lugares, 
situações, etc.) um sentido afetivo.

Wallon (1979) dedicou grande parte de sua vida a estudar a 

afetividade. E por meio de seus estudos afirmou que  a afetividade 

desempenha um  papel  fundamental  na  constituição  e  no 

funcionamento  da  inteligência,  determinando  os interesses  e  as 

necessidades individuais. Tendo em vista que a aprendizagem ocorre 

em decorrência de interações sucessivas entre as pessoas, a partir de 

uma relação vincular,  é,  portanto,  por  intermédio  do  outro  que  o 
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indivíduo  adquire  novas  formas  de  pensar  e  agir  e,  com  isso, 

apropria-se (ou constrói) novos conhecimentos. 

Experiências  vividas  em sala  de  aula  que  permitem  trocas 

afetivas facilitam o processo de aprendizagem e o diálogo entre os 

sujeitos  da  escola,  evitando,  dessa  maneira,  insatisfações  que 

conduzem a manifestações como as de indisciplina.

É  importante  ressaltarmos  que  o  ambiente  escolar  deve 

despertar interesse e segurança. Segundo Freire (1996, p. 52):

Ensinar  não  é  transmitir  conhecimentos,  mas  criar 
possibilidades  para  a  sua  própria  produção  ou  sua 
construção. Quando entro em sala de aula devo estar 
sendo um ser aberto às indagações, à curiosidade, às 
perguntas dos alunos, às suas inibições; um ser crítico 
e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a 
de ensinar e não a de transferir conhecimento.

Ao  criar  possibilidades  e  permitir  a  expressão  do  aluno,  o 

professor disponibiliza automaticamente a aproximação, a quebra de 

barreiras  relacionais.  Esse  processo  ocorre  também  por  meio  do 

afeto. Segundo Veiga (2008, p. 23), baseada em Codo (1999), uma 

relação ”direta e indireta com o outro é necessariamente permeada 

pelo afeto“.

O ato de ensinar deve ser vivenciado por ”um ensino permea-

do pela afetividade“, resultando e concretizando ”o fortalecimento de 

um processo de conquista para despertar o interesse do aluno“ (VEI-

GA, 2008, p. 23). O professor como mediador do conhecimento deve 

instigar os educandos mediante uma relação afetiva, proporcionando 

momentos de trocas de experiências, de diálogos, a fim de amenizar 

dúvidas e estabelecer vínculos com os educandos.

A falta de diálogo entre os sujeitos da escola acaba desenca-

deando a indisciplina,  pelo confronto direto ou indireto  dos alunos 
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com os professores, que acabam quebrando as regras. Dessa forma, 

a afetividade auxilia na prevenção da indisciplina.

A  interação  entre  os  sujeitos  da  escola  por  diversos 

determinantes  acaba  por  não  ocorrer  de  forma  adequada  (sem 

afetividade), ou seja, professores exercem sua ação pedagógica sem 

a  devida  discussão  com  os  alunos  sobre  suas  expectativas  e 

necessidades, podendo por meio desta atitude causar indisciplina no 

contexto  da  sala  de  aula.  Dentre  esses  sujeitos  da  escola, 

destacamos  o  professor,  que  pode  tornar  possíveis  relações 

interpessoais munidas de afetividade. 

Sabemos  que  a  importância  da  interação  entre  professor–

aluno é responsável por estabelecer também a relação pedagógica. A 

descrição  feita  por  Estrela  (1992,  p.  36)  aponta  que  a  relação 

pedagógica faz parte de um contexto interpessoal que se estabelece 

por  uma  situação  pedagógica,  assim  como  dos  resultados  deste 

contato.

Num sentido lato, a relação pedagógica abrange todos 
os  intervenientes  diretos  e  indiretos  do  processo 
pedagógico:  aluno-professor,  professor-professor, 
professor – “staff”, aluno funcionário, professor-pais... 
num sentido restrito, abrange a relação professor-aluno 
e  aluno-aluno  dentro  de  situações  pedagógicas. 
(ESTRELA, 1992, p. 36).

Mesmo com uma relação afetiva e com um ambiente humani-

zador, o  professor  poderá  encontrar  situações  de  indisciplina,  as 

quais poderão estar relacionadas com as metodologias utilizadas. So-

bre isso, Garcia (1999, p. 106) assinala:

Nesse contexto, mostra-se como solução recorrer a es-
tratégias de desenvolvimento institucional e desencade-
ar um processo de reestruturação (ou elaboração!) de 
programas disciplinares e de ensino, visando obter me-
lhorias significativas tanto no comportamento estudantil 
quanto no seu desempenho escolar.
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No que diz respeito às estratégias de desenvolvimento institu-

cional, refere-se às metodologias e às políticas adotadas tanto pelo 

professor quanto pela escola. Estas deverão ser revisadas e aprimo-

radas de modo a conceber uma educação de qualidade para o edu-

cando, dando ênfase às individualidades de cada um, procurando di-

versas estratégias para atender aos mais variados meios de aprendi-

zagem.

Portanto, tanto a escola como espaço humanizador quanto o 

professor como mediador do conhecimento devem estar preparados 

para as diversas demandas da sociedade,  bem como devem estar 

sensibilizados para perceber situações de indisciplina, pois a indisci-

plina pode ser uma sinalização. Dessa forma, a política da escola e a 

prática do professor devem estar pautadas numa concepção afetiva, 

sendo capazes de detectar por meio de uma prática afetiva a exterio-

rização das necessidades do educando.

Considerações Finais

Neste artigo partimos do pressuposto que a indisciplina pode 

representar  um  aspecto  positivo  para  o  avanço  do  meio  escolar, 

incitando um amadurecimento e a reflexão dos sujeitos envolvidos, 

sobre  práticas  e  relações  não  satisfatórias.  Ao  longo  do  deste 

trabalho, consideramos a afetividade entre os “sujeitos da escola e na 

escola”  como  um  fator  fundamental  na  prevenção  da  indisciplina 

escolar,  bem  como  para  o  efetividade  dos  processos  de  ensino-

aprendizagem. 

A  indisciplina  pode  ser  a  indicação  de  práticas  pedagógicas 

inapropriadas  e  ineficazes.  E  a  consciência  dessa  situação  pode 

proporcionar um releitura da escola e avanços no processo de ensino-

aprendizagem. A indisciplina também pode sinalizar a necessidade de 
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desenvolvimento  afetivo  de  todos  os  envolvidos  no  ambiente  da 

escola.  Argumentamos que o vinculo  afetivo é capaz de sustentar 

trocas  interpessoais  importantes  e  desta  forma  fazer  avançar  os 

processos de ensino-aprendizagem. Na medida em que a afetividade 

é  uma  dimensão  incluída  e  cultivada  na  escola,  ocorre  a 

exteriorização de necessidades e expectativas dos sujeitos,  de um 

modo mais frequente, o que cria um horizonte mais favorável a um 

trabalho mais efetivo com a indisciplina. 

A afetividade fornece uma perspectiva às relações na escola, 

que  potencializa  formas  de  diálogo  e  reposiciona  o  sentido  das 

manifestações  de  indisciplina.  Nessa  perspectiva,  os  eventos  de 

indisciplina  deixariam  de  ser  apenas  uma  manifestação  de 

insatisfação, para se tornarem uma oportunidade de diálogo aberto e 

afetivo  sobre  a  qualidade  das  relações  e  práticas  pedagógicas 

exercidas na escola.
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INDISCIPLINA ESCOLAR: UM FENÔMENO GLOBAL

Fernanda Aparecida Loiola Barbosa – UTP
ferloiola@hotmail.com

Resumo:  O  presente  artigo  tem  como  objetivo  apontar  algumas 
investigações acerca da indisciplina escolar, não uma verificação exaustiva, 
mas um pequeno recorte daquilo que tem sido produzido nos últimos anos, 
configurando um breve ensaio no estabelecimento do estado da arte dessa 
temática.  Ao  efetuar  o  levantamento  bibliográfico  descobri  estudos 
realizados  em  diversos  países,  distribuídos  pelos  vários  continentes, 
comprovando que os problemas disciplinares não se limitam a uma dada 
localidade, língua ou nação. Suas manifestações apenas adquirem nuances 
diferenciados, em função dos costumes ou valores estabelecidos em cada 
um dos povos. Para apresentar tais empreendimentos o texto foi organizado 
em  três  partes.  Na  primeira  delas  procuro  apontar  alguns  trabalhos 
publicados  internacionalmente,  pinçando  investigações  realizadas  em 
diferentes pontos do planeta. A seguir, empreendo uma aproximação com a 
realidade  brasileira,  indicando  um conjunto  de  autores  e  obras  que  nos 
últimos anos vieram a contribuir para uma compreensão mais aprofundada 
do fenômeno. Finalmente, deixo algumas sugestões para estudos futuros, 
baseando-me em algumas lacunas que puderam ser observadas durante a 
realização do trabalho.

Palavras-chave: Educação. Indisciplina Escolar. Pesquisa.

Introdução 

Trabalhando há algum tempo na Educação pude observar os 

transtornos que as expressões de indisciplina costumam causar aos 

diferentes  atores  que habitam o ambiente  escolar,  quer  sejam os 

professores, os gestores, a família, ou os próprios alunos. 

Durante  as  reuniões  pedagógicas,  conselhos  de  classe  ou 

conversas informais pelos corredores presenciei a aflição de muitos 

docentes  ao observarem seu trabalho inviabilizado em virtude das 

constantes manifestações de indisciplina, sentindo-se impotentes de 
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honrar o compromisso outrora assumido, que é oferecer um ensino 

de qualidade. 

Igualmente os gestores, ao necessitarem intervir nas situações 

que extrapolam o contexto da sala de aula, colocam muitas vezes em 

segundo plano as questões relacionadas ao planejamento do trabalho 

pedagógico, que deveria ser a sua principal preocupação. Parece que 

se está sempre a “apagar incêndios”, o que lhes causa a sensação de 

improdutividade,  de  dever  ainda  não  cumprido,  embora  muito  se 

esforcem para isso. 

A  família,  por  sua  vez,  também  passa  por  momentos  de 

perplexidade  e  angústia,  especialmente  quando  convidada  a 

comparecer  à  escola  para  ajudar  a  encontrar  uma  solução  aos 

problemas  disciplinares  apresentados  pelos  filhos.  Situação  que 

certamente causa desconforto, mas uma parceria imprescindível em 

alguns casos.

E o que dizer dos alunos? Temos aqui pelos menos três grupos 

envolvidos:  aqueles  que  se  apresentam  como  protagonistas  dos 

eventos de indisciplina,  sendo os  principais  agentes tumultuadores 

das  aulas;  a  plateia  que  endossa  tais  atitudes  e  os  espectadores 

involuntários,  que  se  esforçam por  prestar  atenção às  explicações 

ministradas pelo professor, mas não conseguem abstrair todo o seu 

conteúdo em decorrência da desordem instaurada.

Nessas  condições  muitos  educadores  se  vêem  obrigados  a 

destinar boa parte do tempo à contenção das condutas inadequadas 

de  alguns  estudantes,  o  que  matematicamente  pressupõe  a 

diminuição do período destinado ao desenvolvimento das atividades 

de  fato  acadêmicas  (BARBOSA,  2012;  LIMA,  2009).  Infelizmente 

todos  são  prejudicados,  pois  se  torna  impossível  avançar  no 

planejamento  previsto  e  garantir  a  construção  dos  conhecimentos 

essenciais a uma boa formação. O que ocorre é o esvaziamento do 

processo  educativo  (GARCIA,  2010a,  p.  52)  e  o  cerceamento  das 
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possibilidades futuras destes alunos que, com frequência, deixam os 

bancos escolares sem o devido preparo para enfrentar um mundo no 

qual a competição é comprovadamente acirrada.

Considerando esta breve análise percebe-se a complexidade 

do tema e a necessidade cada vez mais urgente de compreendê-lo. 

Nesse sentido, nos últimos anos, assistimos um vertiginoso aumento 

na  quantidade  de  reportagens  relacionadas  à  indisciplina  escolar, 

tanto em veículos impressos como em entrevistas e documentários 

na televisão, ou ainda nos mais diferentes recursos disponíveis na 

internet. Uma atenção igualmente evidenciada no crescente número 

de investigações científicas relacionadas ao fenômeno, nos diversos 

núcleos de pesquisa espalhados pelo Brasil e pelo mundo. 

A Indisciplina Escolar no Cenário Internacional

Ao  efetuar  o  levantamento  bibliográfico  descobri  estudos 

realizados em diversos países, distribuídos pelos vários continentes, 

comprovando que os problemas disciplinares não se limitam a uma 

dada  localidade,  língua  ou  nação.  Suas  manifestações  apenas 

adquirem nuances diferenciados, em função dos costumes ou valores 

estabelecidos  em  cada  um  dos  povos.  Para  exemplificar  tais 

empreendimentos  passarei  a  listar  alguns  trabalhos  publicados 

internacionalmente, não uma verificação exaustiva, mas um pequeno 

recorte daquilo que tem sido produzido no campo dos estudos sobre 

a indisciplina escolar em diferentes pontos do planeta. 

Na  América  do  Sul,  ainda  não  considerando  a  literatura 

educacional brasileira, sinalizo o texto de Narodowski (1998) no qual 

o  autor  questiona  a  eficácia  do  sistema  disciplinar  adotado  pelas 

escolas  secundárias  da  Argentina,  baseado  na  aplicação  de 

advertências aos alunos que quebram as regras estabelecidas; assim 

como o artigo de Cerda e Assaél (1998), trazendo os resultados de 
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um estudo de caso realizado em um colégio chileno, analisando os 

regulamentos  disciplinares,  as  concepções  de  disciplina  e 

normatividade  que  subjazem  as  práticas  docentes,  sobretudo, 

refletindo  sobre  a  pertinência  do  projeto  político  pedagógico  em 

termos de normas e valores privilegiados nessa instituição.  

Já na América Central destaco a pesquisa de Lochan (2010) 

explorando a percepção de alunos sobre a indisciplina escolar em três 

escolas situadas no centro de Trinidad; ou ainda os estudos de Furlan 

(1998,  2005)  e  Sánches  (2010)  que  abordam  a  problemática 

disciplinar no contexto da educação mexicana.

No  cenário  norte-americano,  mais  especificamente  nos 

Estados  Unidos,  inicialmente  aponto  as  investigações  de  Edwards 

(2007),  a  respeito  das  percepções  das  famílias  sobre  o  ensino 

oferecido  nas  escolas  públicas  de  Middle  Tenneesse,  indicando  a 

indisciplina como um dos motivos que levaram esses pais a optarem 

pela  educação  nos  próprios  lares;  Koch  (2008)  refererindo-se  ao 

modo  como  os  diferentes  tipos  familiares  conduzem  o  processo 

disciplinar  dos  filhos  e  as  influências  dessa  participação  no 

desempenho escolar dos mesmos; Levinson (1998) examinando os 

fatores que incitam os alunos das escolas secundárias à rebeldia e 

Marsh (2011) apresentando as perspectivas de professores, alunos e 

pais sobre os problemas e as práticas disciplinares em instituições de 

Ensino Fundamental, localizadas na cidade de Nova York. 

Também  constatei  os  escritos  de  McMonagle  (1996), 

revelando os efeitos de um centro alternativo de aprendizagem sobre 

a indisciplina manifestada por alunos do Ensino Médio; Natsiopoulou 

(2011) que empreendeu um estudo comparativo entre os padrões 

disciplinares  de  duas  instituições,  uma na  cidade  de  Nova  York  e 

outra em Atenas (Grécia), com o objetivo de examinar as formas de 

organização,  os  processos  normativos  e  as  implicações  dessas 

variáveis  sobre  os  comportamentos  discentes;  Wilson  (2006) 
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discutindo a questão do planejamento com vistas à melhoria contínua 

como possível solução para os problemas disciplinares das escolas e 

Ward  (2007),  avaliando  as  práticas  disciplinares  de  dois  colégios 

situados ao sul do estado da Virgínia. No Canadá, a investigação de 

Lapointe  (2002)  caracteriza  o  fenômeno  pelo  viés  da  relação 

professor-aluno,  avaliando  os  reflexos  de  uma  proposta  de 

intervenção baseada em métodos não coercitivos, em uma escola da 

província de Quebec. 

De  modo  semelhante,  em  relação  ao  continente  africano, 

encontramos  uma  variedade  de  trabalhos  concebidos  a  partir  da 

temática da indisciplina.  Como exemplos,  posso citar  os textos de 

Ekpoh e Bassey (2011), Idu e Ojedapo (2011), Nakpodia (2010) e 

Yaroson e Zaria (2004) retratando o fenômeno em diferentes regiões 

da Nigéria; Masekoameng (2010) que buscou identificar os problemas 

disciplinares  e  seu  impacto  sobre  os  professores,  bem  como  as 

consequências destas manifestações para a gestão, em cinco escolas 

secundárias  localizadas  na  região  de  Zebediela,  na  província  de 

Limpopo, África do Sul. 

Ademais, lembro-me dos estudos de Mende (2008) e Borges 

(2010) abordando a indisciplina em colégios da cidade da Praia, em 

Cabo Verde; Monjane (2010) que analisa os perfis da indisciplina em 

alunos  da  Escola  Primária  Completa  de  Mahotas,  na  cidade  de 

Maputo; e finalmente, a monografia de Mtsweni (2008), a respeito do 

papel  dos  educadores  no  tratamento  do  fenômeno  em  Nkangala, 

região da província de Mpumalanga. 

Igualmente na Europa, pude verificar um número considerável 

de produções. Em Portugal, dentre as muitas publicações existentes, 

primeiramente  aponto  a  pesquisa  de  Almeida  (2011)  na  qual  se 

analisam  as  relações  entre  as  vivências  de  indisciplina,  stress  e 

coping (estratégias de enfrentamento) em crianças e adolescentes do 

2º ciclo do Ensino Fundamental, em uma escola básica localizada no 
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concelho1 de Moita, pertencente ao distrito de Setúbal, na região de 

Lisboa. De modo semelhante Ildefonso (2011) investigou os conflitos 

na  escola  segundo  a  percepção  de  alunos  em  três  colégios:  um 

pertencente ao concelho de Odivelas e os outros dois ao concelho de 

Amadora.

Paralelamente,  pude  contemplar  as  dissertações  de  Lopes 

(2006) sobre as representações docentes acerca da indisciplina em 

contexto educativo; Marques (2011) e Pacheco (2006) propondo a 

mediação como alternativa para a gestão dos conflitos decorrentes do 

fenômeno;  Palma  (2011)  abordando  a  questão  da  formação  de 

professores  para  prevenção/intervenção  dos/nos  eventos  de 

indisciplina na escola; assim como o artigo de Silva e Neves (2006) 

no  qual  se  proporciona  uma  compreensão  dos  comportamentos 

indisciplinados  a  partir  das  relações  de  poder  instauradas  no 

ambiente da sala de aula. 

Além dos textos citados, ressalto alguns exemplos da vasta 

produção de teóricos como Maria Tereza Estrela, João Amado, Isabel 

Freire,  Feliciano Veiga e seus colaboradores (AMADO, 2000, 2001, 

2008, 2010; AMADO e FREIRE, 2009; AMADO et al, 2009a, 2009b; 

CALDEIRA e VEIGA, 2011; ESTRELA, 2002; FREIRE  e  AMADO, 2009; 

VEIGA,  2007).  Somando-se  a  estes,  assinalo  os  trabalhos  de 

Henriques (2007),  Monge (2011),  Moura (2005) e Sá (2007) que, 

embora não tivessem a finalidade de examinar de forma específica a 

temática da indisciplina, observaram que suas expressões se faziam 

presentes nas realidades consideradas. 

Ainda na literatura educacional europeia destaco a obra de Blin 

(2005) publicada no Brasil sob o título “Classes difíceis: ferramentas 

para prevenir e administrar os problemas escolares” e o Relatório da 

Comissão  de  Inquérito  presidida  por  Lord  Elton  (DEPARTMENT OF 

1 A palavra  concelho, escrita dessa forma, refere-se a unidades de divisão 
territorial e administrativa de alguns países.
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EDUCATION  AND  SCIENCE  AND  THE  WELSH  OFFICE,  1989)  que 

apresenta, de modo abrangente, um panorama disciplinar das escolas 

da  Grã-Bretanha,  envolvendo  a  Inglaterra  e  País  de  Gales.  Nesse 

último  documento  encontram-se  138  recomendações  dirigidas  a 

todos os públicos possíveis, abrangendo gestores, professores, pais, 

alunos, autoridades governamentais e profissionais de outros setores 

da  sociedade,  sobre  as  contribuições  que  cada  um desses  grupos 

pode oferecer a fim de reduzir os problemas disciplinares verificados 

naquelas instituições. 

No  continente  asiático  verifiquei  o  artigo  de  Yahaia   et  al 

(2009) no qual se promove uma análise acerca da indisciplina escolar 

em estabelecimentos de ensino localizados na Malásia; bem como o 

texto de Hayder et al (2012) abordando os problemas disciplinares a 

partir  dos  olhares  de  300  professores  que  lecionam  no  ensino 

secundário, distribuídos em 28 escolas dos setores público e privado, 

em Rahim Yar Khan, no Paquistão. Pesquisa particularmente voltada 

às  práticas  pedagógicas  em sala  de  aula,  buscando  identificar  os 

aspectos positivos e negativos capazes de prevenir ou deflagrar os 

eventos de indisciplina. Curiosamente, o fenômeno parece ser motivo 

de preocupação também em países como Singapura, China e Taiwan, 

conforme revelam Yuanshan, Chang e Youyan (2011). De acordo com 

os  autores,  na  tradição  oriental  os  professores  são  considerados 

superiores aos alunos, devendo ser respeitados sempre. Entretanto, 

esse estudo mostra que os estudantes asiáticos mudaram, passando 

a  expressar  atitudes  muito  negativas  com  relação  às  estratégias 

adotadas por alguns docentes.

Provavelmente existam relatos sobre a indisciplina escolar em 

vários outros lugares do mundo, mas por uma questão de tempo e 

espaço, deixarei essa tarefa para outra oportunidade. 
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A Indisciplina Escolar no Cenário Educacional Brasileiro 

Aproximando-me do universo educacional brasileiro encontrei 

na pesquisa TALIS (Teaching and Learning International  Survey) - 

realizada  pela  OECD (Organization  for  Economic  Co-Operation  and 

Development) no ano de 2009 - uma importante fonte para reflexão 

sobre a problemática disciplinar em nossas escolas:

Esse  levantamento  aponta,  por  exemplo,  que  uma 
expressiva  quantidade  de tempo seria  utilizado pelos 
professores para lidar com questões de indisciplina em 
sala  de  aula.  Os  países  onde  mais  tempo das  aulas 
seria  desperdiçado  em  função  de  problemas  de 
disciplina seriam os seguintes: México (13,3%), Malásia 
(17,1%)  e  Brasil  (17,8%).  Também segundo  aquele 
levantamento  um  em  cada  quatro  professores,  da 
maioria  dos  países  investigados,  perderia  ao  menos 
30%  do  tempo  que  deveria  ser  dedicado  às  aulas, 
devido  a  problemas  de indisciplina  dos  alunos  ou de 
tarefas administrativas. No caso brasileiro, essa perda 
foi  estimada  em 30,8%,  o  que  significa  que  apenas 
69,2%  do  tempo  das  aulas  seriam  efetivamente 
utilizadas  para  o  processo  de  ensino-aprendizagem. 
Esse alto desperdício de tempo nas aulas nas escolas 
brasileiras seria, sobretudo, devido a ruído em sala de 
aula. (GARCIA, 2009a, p. 7718).

Dados  preocupantes  que  vieram  a  confirmar  as  análises 

consolidadas no País nas últimas décadas. A indisciplina escolar tem 

sido  o  alvo  de  inúmeras  discussões  entre  os  educadores,  nos 

diferentes níveis de ensino, como ilustram as pesquisas de Carvalhar 

(2009);  Franzoloso  (2011),  Gonçalves,  K.  (2011),  Shicotti  (2005), 

Vérges e Sana (2009) no contexto da Educação Infantil; Baú (2011), 

Corrêa  (2005),  Damke  (2007),  Figueiredo  (2009),  Golba  (2008), 

Gross  (2009),  Longarezzi  (2001)  e  Yasumaru  (2006),  voltadas  ao 

Ensino  Fundamental;  Azevedo  (2005),  Bocchi  (2002),  Doriguello 

(2011),  Novais  (2003),  Nunes  (2000),  Santos,  L.  (2007),  Silva 

(2009), Romero (2005) e Sella (2002), cuja ênfase está no Ensino 
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Médio; e Torres (2008a) olhando para a realidade do Ensino Superior. 

Como se pode observar o fenômeno não é exclusividade de uma faixa 

etária específica, mas se faz presente independentemente da idade 

dos estudantes. 

Vasculhando1 o  banco  de  dissertações  e  teses  da  Capes 

encontrei  um  total  de  299  resultados  para  a  palavra-chave 

“indisciplina escolar”, sendo que cinco deles referiam-se a trabalhos 

de  mestrado  profissionalizante,  253  a  dissertações  de  mestrado 

acadêmico e 41 a teses de doutorado. Continuando o processo de 

busca passei a selecionar os trabalhos que tratavam do assunto de 

forma  mais  específica.  Durante  o  procedimento  observei  que  tais 

pesquisas  contemplavam o  fenômeno  em uma gama de  relações, 

como  por  exemplo,  estudos  envolvendo  questões  como  o  gênero 

(CARVALHAR, 2009; SANTOS, L., 2007); as dificuldades vivenciadas 

no ensino das diferentes disciplinas que compõem o currículo (BRITO, 

2007; PERIN, J.,  2002; SILVA, S., 2009); os dilemas do professor 

iniciante  (PERIN,  A.,  2009;  SILVA,  S.,  2009;  SOUZA,  A.,  2009; 

SOUZA, M., 2002); as perspectivas de alunos (ALBUQUERQUE, 2011; 

GOLBA,  2008;  NUNES,  2000),  professores  (ALBUQUERQUE,  2011; 

DORIGUELLO,  2011;  GROSS,  2009;  LONGAREZZI,  2011;  NOVAIS, 

2003, PAULA, 2005), gestores (CORREIA, 2007; MENDES, F., 2009), 

psicólogos  (ANTONUCCI,  2009;  AZEVEDO,  2005;  FRELLER,  1993, 

2000);  ou  ainda  as  investigações  que  analisam  as  manifestações 

indisciplinares  discentes  associadas a transtornos de aprendizagem 

(PEREIRA,  2009);  ao  fracasso  escolar  (SILVA,  A.,  2009);  às 

vicissitudes  da relação  professor-aluno  (WÜRCH,  2002;  SILVA,  G., 

2011;  SIMON,  2008);  às  práticas  pedagógicas  em  sala  de  aula 

(BOCCHI, 2002); à formação docente (BOCCHI, 2007; GONÇALVES, 

K., 2011), dentre outras interlocuções.

Também me deparei com as dissertações de Oliveira (2004), 

1 Levantamento realizado em 24/09/12.
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que oferece uma sólida revisão de literatura acerca da indisciplina 

escolar  a  partir  de  estudos  realizados  no  Brasil  e  em  Portugal; 

Szenczuk (2004) analisando a produção discente sobre o fenômeno 

nos Programas de Pós-graduação em Educação do País no período de 

1981 a 2001 e Ledo (2009) retratando investigações semelhantes nos 

Programas  de  Pós-Graduação  da  PUC-SP  (Pontifícia  Universidade 

Católica  de  São  Paulo)  e  da  FEUSP  (Faculdade  de  Educação  da 

Universidade de São Paulo) no período de 2000 a 2006. Trabalhos 

que podem ser considerados importantes fontes de pesquisa para o 

conhecimento do estado da arte da temática em foco.

Existem  ainda  inúmeras  outras  publicações  a  respeito  da 

indisciplina escolar, tais como artigos em anais de eventos científicos, 

textos em periódicos especializados, livros ou capítulos de livros, etc. 

Desse imenso universo, destaco apenas alguns exemplos, como os 

escritos  de  Aquino  (1996),  Barbosa  (2012),  Freller  (2001),  Garcia 

(1999,  2006,  2008,  2009a,  2009b,  2009c,  2009d,  2010,  2011), 

Golba e Oliveira (2006), Parrat-Dyan (2008), Rebelo (2010), Torres 

(2008b), Vasconcellos (2009) e Xavier (2002). 

Finalizando  esta  breve  revisão,  além  dos  estudos 

nomeadamente  voltados  à  questão  da  indisciplina,  julgo  ser 

interessante  mencionar  também  alguns  trabalhos  direcionados  à 

compreensão dos conflitos interpessoais vivenciados no ambiente da 

escola,  visto  sua  proximidade  do  fenômeno  sobre  o  qual  nos 

debruçamos, tais como os escritos de Ramos, Aragão e Vinha (2010), 

Ramos, Vinha e Tognetta (2010), e Tognetta e Vinha (2007).

Considerações Finais

Antes de encerrar esta explanação, gostaria de deixar algumas 

sugestões, baseadas em certas lacunas que puderam ser observadas 

durante a realização do trabalho.
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Ao longo do texto vimos que a temática da indisciplina tem 

ocupado cada vez mais espaço entre as discussões científicas, e que 

o  fenômeno  se  faz  presente  independentemente  da  localidade 

geográfica, faixa etária, sexo ou condição socioeconômica. Após uma 

breve  passagem pelos  diversos  continentes  percebo  que  ainda  há 

muito para se conhecer sobre a temática da indisciplina, a partir das 

investigações  que  estão  sendo  realizadas  em  outros  lugares  do 

planeta. Uma ideia para estudos futuros, que permitiria estabelecer 

uma visão mais aprofundada do fenômeno, tomando como referencial 

a perspectiva do multiculturalismo. 

Considerando  especialmente  a  realidade  brasileira,  embora 

num primeiro momento sejamos levados a pensar que os problemas 

disciplinares incidem com maior frequência e intensidade no Ensino 

Fundamental e Médio, a literatura especializada nos mostra que esta 

é apenas uma impressão, que pode ser explicada pelo fato de a maior 

parte  das  pesquisas  acadêmicas  se  concentrarem  nesses  dois 

segmentos. Refletindo sobre isso imagino haver um vasto campo a 

ser desbravado nos demais níveis, como no Ensino Superior,  onde 

assinalamos  apenas  uma dissertação  e  poucos  artigos  envolvendo 

exclusivamente a temática da indisciplina, ou na Pós-graduação, onde 

verificamos a ausência desse tipo de investigação. 

 Digamos que um panorama mais abrangente do fenômeno 

talvez possa ser traçado através de estudos voltados exclusivamente 

para esta finalidade. Uma possibilidade a ser explorada, posto que a 

cada  dia  emergem  novos  pesquisadores  interessados  no  assunto, 

contribuindo para a ampliação desse profícuo debate, que esperamos 

jamais  terminar;  bem  como  a  inexistência  de  pesquisas  que 

abarquem a totalidade das produções brasileiras nos últimos anos. 

E  para  os  eternos  aprendizes:  a  despeito  da  crescente 

produção  acerca  da  indisciplina  escolar,  sempre  haverá  o  que  se 

investigar, se considerarmos a mutabilidade homem e dos fenômenos 
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que através dele se manifestam. 
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A AULA SOB O OLHAR DO ALUNO1
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Resumo:  A  pesquisa  integra  o  macroprojeto  “Práticas  de  oralidade  e 
cidadania”  (FAPEMIG  -  APQ-  02405-09;  PNP/CAPES-2011)  que  tem  por 
objetivo  geral  a  investigação  da  crise  das  práticas  da  oralidade  em 
instâncias  públicas  da  sociedade  contemporânea  e  seu  rebatimento  na 
educação linguística na escola brasileira. Dentro desta meta investigativa, 
este estudo elege como objeto a sala de aula. Busca-se no discurso dos 
alunos a forma como concebem o  frame  Aula, como descrevem a prática 
discente  e  docente  em sala  de  aula  e  como  delineiam  a  aula  ideal.  A 
abordagem do discurso foi  realizada tomando o conceito de  frame como 
categoria analítica principal e foi baseada em parâmetros de quantificação 
de uso da linguagem, o que nos ofereceu um suporte linguístico sólido e 
coerente para a interpretação da perspectiva dos sujeitos participantes da 
pesquisa.  Os  resultados  analíticos  evidenciam  a  não  naturalização  dos 
conflitos em sala de aula e a preservação do papel simbólico dessa cena 
como um meio  de conquista  de emancipação  pessoal,  como um espaço 
institucional destinado a contribuir com nossa herança de saberes e valores. 
O discurso discente clama por uma regulação dos padrões interacionais e 
linguísticos  em  sala  de  aula.  Tais  achados  sugerem  necessário 
equacionamento  entre  educação  linguística  e  educação  de  valores  como 
forma de enfrentamento da “crise da sala de aula”. 

Palavras-chave: Educação Linguística. Educação de Valores. Semântica de 
Frames. Frame Aula.

Uma questão constituiu-se como objeto central deste trabalho: 

a crise das práticas linguísticas e interacionais em instâncias públicas 

da sociedade brasileira. A hipótese, sustentada por Miranda (2005), e 

assumida  por  nós,  foi  de  que  tal  crise  espelharia  outra  de  maior 

espectro  –  a  crise  de  valores  em  nossa  sociedade.  Na  busca  de 

1 Material  produzido  com  base  em  pesquisa  realizada  durante  o  Mestrado  no 
Programa de Pós-Graduação em Linguística  da Universidade  Federal  de Juiz  de 
Fora, resultante na dissertação “A perspectiva discente do frame aula”, 2009.
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compreensão de tal questão, elegemos como nosso foco investigativo 

a  sala  de  aula,  um  gênero  de  interação  pública  vivenciado  pela 

grande  maioria  de  nossas  crianças  e  jovens.  A  perspectiva  do 

protagonista, os alunos da rede municipal pública de ensino de Juiz 

de  Fora/MG,  sobre  tal  cena  definiu  nosso  processo  investigativo. 

Nesse enquadre,  o trabalho analítico  consistiu  em investigar  como 

esse ator define, através de seu discurso, o frame Aula (questão 1 do 

instrumento investigativo - “Para você, o que é uma aula?); como 

descreve suas próprias práticas (questão 3 – O que vocês, alunos, 

fazem nas aulas?) e as práticas do professor nesta cena (questão 2 – 

O que seus professores fazem nas aulas?); e como seria uma aula 

ideal (questão 4 – Para você, como seria uma boa aula?).

A  análise  dos  dados  construídos  teve  como  escopo  teórico 

principal as Ciências Cognitivas, em especial os estudos da Linguística 

Cognitiva acerca dos processos de conceptualização e categorização 

(LAKOFF e JOHNSON, 1999; LAKOFF, 1987; FAUCONNIER e TURNER, 

2002; CROFT, W. e CRUSE, 2004; SOLOMÃO, 1999, 2006; MIRANDA, 

2002)  e  as  teses  desenvolvidas  por  Tomasello  (1999)  acerca  da 

origem cultural  da cognição humana.   A semântica de  frames nos 

termos desenvolvidos por Fillmore (1977, 1979, 1982, 2006) e, em 

especial,  seu  projeto  lexicográfico  FrameNet 

(www.framenet.icsi.berkeley.edu)  forneceram  a  principal  categoria 

analítica – o conceito de frame.  

As  respostas  dadas  às  quatro  questões  do  instrumento 

investigativo nos permitiram vislumbrar importantes achados acerca 

da forma como os alunos concebem o  frame Aula, como se sentem 

como participantes dele, o que almejam a partir dele, enfim, qual a 

realidade pressentida pela perspectiva de um dos protagonistas da 

cena. 

A respeito da definição do frame Aula proposto na 1ª questão 

(Para você, o que é uma aula?), observamos uma clara convergência 
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entre  a  conceptualização  dos  alunos  e  o  modo  como a  sociedade 

perspectiviza a cena. A definição majoritária é a de um Aluno – cujo 

papel é, em larga escala, de paciente da ação – que aprende alguma 

coisa com o Professor – cujo papel é, fundamentalmente, de agente 

da ação – com alguma finalidade em sua vida.  Suas definições de 

aula indiciam, assim, a metáfora estrutural AULA É UM CONDUTO que 

institui o senso comum sobre tal cena pedagógica.

A  convergência  com  o  modo  de  pensar  em  nossa  cultura 

trouxe o primeiro impacto em nosso percurso investigativo: o de se 

contrapor à nossa própria expectativa.  Conduzidos por uma visão 

difundida  em  nossa  sociedade  de  que  os  jovens  não  dão  mais 

qualquer valor à escola, nossa expectativa era de que suas respostas 

traduziriam  este  niilismo.  Ao  contrário,  a  concepção  dos  jovens 

acerca do  frame Aula mostrou preservar o valor simbólico da cena, 

qual seja o de transmissão do legado de nossa cultura.  

Esse achado reafirma a hipótese evolucionista da transmissão 

cultural cumulativa cunhada por Tomasello (1999). Podemos, assim, 

entender que a aula – uma metonímia da escola – ainda funciona, de 

acordo  com  a  perspectiva  dos  alunos,  como  um  componente 

estabilizador  da  catraca  evolucionista  ao  repassar  as  práticas  de 

gerações passadas para as gerações futuras. A escola mantém, desta 

forma, o papel simbólico de perpetuadora da herança cultural de um 

povo. 

De fato, os resultados da primeira questão, em larga escala, 

parecem conduzir a um cenário de equilíbrio. Os frames divergentes 

(Briga,  Agitação  etc.)  que  emergem têm presença  tangencial.  Os 

sinais da crise pressuposta em nossa investigação, presenciados por 

nós  em  nossas  visitas  às  escolas  e  confirmados  através  dos 

depoimentos  de  diretores,  professores  e  coordenadores  que 

acolheram a pesquisa, não emergem, de modo claro, nas respostas a 

essa  questão.  Apenas  a  normatização  e  avaliação  de  algumas 
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práticas  divergentes,  por  parte  dos  próprios  alunos,  e  a  ausência 

quase  absoluta  (2,15%)  do  Elemento  do  Frame  Preceito  (uma 

instrução  para  um comportamento  correto)  na  definição  do  frame 

Aula parecem trazer algum sinal em torno da questão posta neste 

estudo:  “a  crise  da  sala  de  aula”.  Uma  vez  que  os  alunos  não 

explicitam o EF  Preceito, somos autorizados a supor que a escola, 

dentro  do  universo  investigado,  não  vem  assumindo,  de  modo 

explícito (como o faz em termos dos Elementos do Frame Matéria ou 

Habilidade,  por  exemplo),  o  papel  de  perpetuadora  de  valores 

humanitários construídos em nossa sociedade. A instituição familiar 

propicia  uma  série  de  valores  às  crianças.  Contudo,  os  valores 

transmitidos nas famílias refletem concepções individuais acerca das 

noções éticas e morais, as quais, algumas vezes, não coincidem com 

valores que visam ao bem-estar de toda a sociedade. Desta forma, 

caberia à escola a função de construir com os alunos as normas em 

torno  dos  valores  que  são  universalmente  desejáveis,  aqueles 

indispensáveis  para  a  convivência  harmoniosa  e  respeitável  nos 

contextos sociais.

A  partir  dos  primeiros  resultados,  uma  questão  emerge: 

estaria  o  aluno  integrado,  de  fato,  à  cena  convergente  por  ele 

descrita?  Como,  o  aluno,  visto  como  paciente  no  frame descrito, 

exerceria seu papel na cena real? 

As respostas a essas e outras questões relativas à crise da 

sala de aula foram se revelando progressivamente nos dados. Assim, 

tangencial na 1ª questão, significativa na 2ª, a crise se revelou, de 

modo contundente, na descrição das ações discentes (3ª questão) e 

na postulação  de regras  para a  aula  ideal  (4ª questão).  De igual 

modo, o frame Aula foi, paulatinamente, se ampliando, de forma que 

a  cena  central  prototípica  passou  a  incorporar  outros  frames 

convergentes ou divergentes.
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A descrição das ações docentes (2 – O que os seus professores 

fazem nas aulas?) foi, em sua maior parte, consoante com o  frame 

Aula emergente na 1ª questão (73,43%), mas apresentou, também, 

os primeiros sinais dos conflitos existentes na interação: a principal 

ação do professor que aciona outros frames paralelos à Aula é aquela 

praticada  para  reprimir  um  comportamento  inadequado  do  aluno 

(12,43%).  Essas  ações  discentes  perpassam  graus  variados  de 

repreensão,  que vão da advertência e solicitação da cooperação à 

agressividade e à punição.

As estratégias docentes de regulação do comportamento dos 

alunos delineiam, ainda timidamente, o desconhecimento, por parte 

dos estudantes, dos padrões interacionais e linguísticos que regem a 

cena Aula, o não reconhecimento da hierarquia existente em sala de 

aula e dos papéis de cada ator no cenário educacional. Além disso, o 

professor  demonstra  desconhecer  como  lidar  com  as  dificuldades 

encontradas.  Os  dados  demonstram que  o  único  caminho  é  o  da 

disputa,  com os alunos, pela atenção e pela vez de falar.  Disputa 

realizada através de gritos, punições, agressividades e humilhações.

As atitudes docentes de agressividade, punição e advertência, 

e  mais  fortemente  as  ações  discentes  descritas  na  3ª  questão, 

traduzem  a  afirmativa  de  Araújo  (1999)  de  que  entre  alunos  e 

professores  não  há  respeito  mútuo,  mas  a  combinação  dos 

sentimentos medo e raiva; ou apenas o sentimento de empatia; ou 

mesmo inexiste o respeito. Segundo o autor, a relação estabelecida 

em sala de aula é a de obediência, cuja manutenção é conseguida 

através  dos  mecanismos  de  punição,  ameaças,  gritos,  as  atitudes 

agressivas – justamente aquelas descritas pelos alunos. Se faltam os 

instrumentos  autoritários  para  o  suposto  respeito,  evidencia-se  a 

relação  puramente  de  obediência  e  os  alunos  não  se  sentem 

obrigados a cumprir as regras, pois não há respeito legítimo.
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É necessário que haja reconhecimento do papel de autoridade 

do professor em sala de aula, uma autoridade legitimada pelo saber e 

pela responsabilidade do profissional com os alunos. A assimetria de 

papéis entre aluno e professor é, de fato, institutiva do frame Aula. 

Todavia, se a autoridade basear-se exclusivamente na hierarquia dos 

papéis  sociais  definidos  nos  frames,  conforme  nos  orienta  Araújo 

(1999), é grande a possibilidade de o respeito se construir apenas de 

um lado. A autoridade precisa construir-se, ainda, sobre as bases do 

prestígio e da competência. 

A descrição das ações desenvolvidas pelos alunos em sala de 

aula (3 – O que vocês, alunos, fazem nas aulas?) revela, de modo 

contundente,  o  conflito  instalado  na cena educacional:  55,9% das 

ações discentes são aquelas esperadas no frame Aula definido na 1ª 

questão e as outras 44% estão vinculadas a frames divergentes com 

a  cena  central  (Desordem,  Agressividade,  Indiferença,  Vandalismo 

etc.).

A contradição existente entre a definição do  frame Aula e a 

descrição das ações discentes revela que o aluno, por se ver tal como 

a sociedade o vê, como Paciente da interação, não percebe em si o 

perfil de um agente transformador da realidade. Acostumado com o 

papel  que lhe foi  outorgado na cena Aula,  o aluno não vislumbra 

caminhos para se posicionar  criticamente.  Desta forma, ergue sua 

voz  de  modo  tão  dissonante:  define  a  aula  como  lugar  de 

aprendizado, mas não tem ações que contribuam para a construção 

dessa  aprendizagem.  Fazem-se  ouvir,  portanto,  de  maneira 

equivocada, inserindo frames conflitantes com o frame Aula. O papel 

passivo  do  aluno,  como  pôde  ser  observado  nos  dados,  não  é 

vivenciado sem conflitos.

A análise  da 4ª questão do instrumento  investigativo  (Para 

você,  o que é uma boa aula?)  possibilitou um entendimento mais 

claro dos resultados obtidos nas questões anteriores. Primeiramente, 
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as normatizações para a aula ideal reforçam o papel passivo do aluno 

na cena Aula e o papel agente do professor, uma vez que ressaltam a 

importância de cada ator adaptar-se, isto é, cumprir adequadamente 

suas funções em sala de aula – funções essas convergentes com o 

frame Aula  definido  na  1ª  questão.  Além  disso,  os  alunos 

demonstram não reconhecer a possibilidade de mudança do  frame 

Aula, ao menos por suas próprias mãos, quando normatizam para se 

adequar  à  cena  já  definida  e  enquadrar-se  em  seu  papel  já 

estabelecido. Mais uma vez vemos que o aluno precisa normatizar 

para se enquadrar no papel de Paciente que lhe é atribuído na cena 

Aula.

Outro ponto de bastante relevo com relação às regras criadas 

pelos  alunos  para  a  construção  da  aula  ideal  diz  respeito  a  não 

naturalização do frame Aula conflituoso, ou seja, aquele em que são 

inseridos os  frames divergentes.  Ao proibirem as ações vinculadas 

aos  frames divergentes, tanto aquelas praticadas pelos professores 

(6,08%)  quanto  as  praticadas  pelos  alunos  (35,01%),  os  alunos 

demonstram que estas práticas não foram incorporadas à cena de 

maneira a se tornarem naturais. A existência dos conflitos em sala de 

aula foi, portanto, reforçada nesta questão. Não só reforçada, mas 

também avaliada:  ao  regularem os  frames divergentes  os  alunos 

admitem a inserção conflituosa e problemática destes no frame Aula.

As  regras  proibitivas  das  ações  vinculadas  aos  frames 

divergentes  somadas  às  regras  de  afirmação  dos  frames 

convergentes  (Respeito,  Relação  Pessoal,  Companheirismo  etc.) 

indicam não só a não naturalização do  frame Aula conflituoso, mas 

também demonstram  um foco  na  escala  de  valores  humanos  na 

criação da aula ideal.

As  regras  proibitivas  dos  frames divergentes  e  as  regras 

afirmativas dos frames convergentes (4ª questão) revelam a carência 

dos  valores  humanitários  na  cena  Aula.  Diante  dessa  carência  de 
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normas de condutas interacionais e linguísticas e de valores nos mais 

diversos  frames de  interação  institucionais  e  públicos,  os  alunos 

apontam um caminho para os educadores: uma educação de valores 

que promova uma cena com mais respeito, carinho, companheirismo, 

paz e menos agressividade, desordem... Desta forma, nossa tese da 

equação entre a educação linguística e a educação de valores ganha 

força e adeptos: os próprios alunos.

Os  alunos  reforçam,  portanto,  o  papel  da  escola  como 

transmissora da herança simbólica de um povo; não um espaço de 

violência, agressividade e desrespeito. Ao contrário do que o senso 

comum  proclama,  vemos  que  nossos  jovens  são  educáveis  e, 

principalmente, almejam essa educação.

Com base nos resultados obtidos nessa pesquisa, a trilha que 

sugerimos  para  os  educadores  é  a  do  trabalho  com  os  gêneros 

públicos da oralidade, dentre eles, o gênero Aula. As crianças que não 

vivenciam ou vivenciam pouco a frequência aos cenários públicos de 

interação (palestras, cinema, teatro, apresentações de trabalho etc.) 

têm pouca chance de compreender os papéis, com sua assimetria, 

estabelecidos  nas  cenas,  bem  como  os  padrões  interacionais  e 

linguísticos que regem estas interações. 

É a partir das perspectivas desveladas nos discursos discentes, 

que consideramos tal ação pedagógica, do trabalho com os gêneros 

institucionais públicos da oralidade, capaz de ajudá-los a ressignificar 

a cena da sala de aula. Ressignificando o frame Aula, o aluno saberá 

como encontrar/reivindicar um espaço para as suas vozes, através de 

frames convergentes  que  instaurem  valores  humanitários  e 

interrompam  o  ciclo  de  violência,  desrespeito  e  agressividade 

desvelado.  Compreenderá,  ainda,  a  assimetria  dos  papéis 

estabelecidos no frame Aula, sem meramente adaptar-se a uma cena 

de  passividade,  em  que  não  há  uma  troca  efetiva  de  saberes  e 

valores entre professores/alunos e alunos/alunos.  
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Enfim, os próprios alunos nos indicam o caminho, convergente 

com  a  tese  defendida  nesta  pesquisa:  é  urgente  e  necessária  a 

equação educação Linguística – que inclui educação da oralidade – e 

educação de valores.
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DA INDISCIPLINA AO AUTORRESPEITO – O PROJETO 
“CO-OPERAR”
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Resumo: Trata-se de uma pesquisa-ação desenvolvida com um grupo de 
18 adolescentes com histórico repetido de fracasso escolar, de uma escola 
Pública  Municipal  de  Minas  Gerais.  A  escola,  ao  perceber  a  indisciplina 
gerada pela presença de adolescentes “repetentes” nas salas regulares de 
6º e 7º anos busca como alternativa o desenvolvimento do Projeto “Co-
operar”, visando a (re) construção dos vínculos consigo mesmos, com seus 
pares  e  com  o  conhecimento,  e,  posteriormente,  por  meio  de  uma 
reclassificação, o retorno para a convivência nas salas de ensino regular. 

Palavras-chave: indisciplina, fracasso escolar, autorrespeito.

1 INTRODUÇÃO

A indisciplina dos alunos em sala de aula vem sendo tema de 

inúmeras  discussões  principalmente  ao  longo  da  última  década. 

Autores  apontam  perspectivas  diversas  que,  embora  retratem 

diferentes abordagens, acabam por traduzir a complexidade do tema 

bem como por configurá-lo como “uma via bastante promissora de 

pesquisa educacional” (GARCIA, 2009, p.315). 

O  fracasso  escolar,  a  busca  pelas  causas  e  fatores 

responsáveis por desempenho acadêmico abaixo do esperado para a 

idade e série/ano, é outro tema de considerável interesse acadêmico 

e que,  na maioria  das  abordagens  converte-se com a questão da 

indisciplina.

Não há como desconsiderarmos as relações existentes entre 

indisciplina  e fracasso escolar  uma vez que,  ambos apontam para 

uma reflexão acerca do universo educacional.  O presente trabalho 

apresenta uma alternativa de como a escola pode reverter um quadro 
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de indisciplina associado a repetidas reprovações escolares, em uma 

experiência  de  (re)  construção  positiva  de  vínculos  com  o 

conhecimento e com as relações interpessoais.

2 INDISCIPLINA, FRACASSO ESCOLAR e AUTORRESPEITO:
   BUSCANDO RELAÇÕES

O quadro conceitual sobre a ideia de indisciplina demonstra, 

pela sua diversidade de abordagens, um processo dinâmico que apre-

senta constantes atualizações. 

Garcia  (2009,  p.314)  reúne  abordagens  distintas  que  tanto 

remetem a um protagonismo (geralmente o aluno) como centro da 

discussão:  “a  indisciplina  como inadaptação  escolar  e  conjunto  de 

comportamentos  que  perturbam  o  processo  da  aula”  (ESTRELA, 

1994,  p.  75-76);  ausência  ou  negação  de  um  comportamento 

desejável (FORTUNA, 2002); perturbação que abrange as situações e 

os  comportamentos  que  incomodam  os  processos  de  ensino-

aprendizagem  (PRAIRAT,  2004);  conduta  inadequada  às  normas 

estabelecidas,  envolvendo  atitudes  de  rebeldia  ou  recusa,  que 

quebram  regras  e  orientações  da  escola  (FURLÁN,  1998),  como 

também as que buscam entender a indisciplina como consequência 

de  um  processo  maior  que  inclui  todo  o  currículo* da  escola: 

problema de autoridade moral  nas  escolas  (ARUM, 2005);  ruptura 

relacionada às esferas pedagógica e normativa da escola (GARCIA, 

2006);  forma  de  desordem  na  sala  de  aula  que  exterioriza  a 

organização do trabalho de ensino (REY, 2004).

Nossa  perspectiva  para  as  situações  de  indisciplina  vai  de 

encontro  às  ideias  dos  últimos  autores,  concordando  que  estão 

implícitos no fenômeno fatores externos aos alunos que se servem 

* O currículo não deve ser entendido e problematizado numa dimensão reduzida à 
epistemologia tradicional, mas deve ser entendido como um artefato escolar cuja 
invenção guarda uma relação imanente com as ressignificações que são no mundo 
social  e,  conseqüentemente,  no  mundo  da  cultura,  aí  incluídas,  é  claro,  as 
ressignificações do espaço e do tempo (VEIGA-NETO, 2002a, p. 167).
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em algumas situações,  da indisciplina como forma de denúncia ou 

resistência  às  dinâmicas  e  realidades  da  sala  de  aula,  rompendo, 

portanto, com relações previamente estabelecidas.

Considerando  o  currículo  como algo  a  ser  ressignificado  no 

espaço e tempo, atualmente considera-se que as causas e fatores 

responsáveis por desempenho acadêmico abaixo do esperado para a 

idade  e  para  a  série/ano  escolar  baseia-se  em  diferentes 

perspectivas:  aluno,  ambiente  familiar,  professor,  condições  de 

desenvolvimento e do ensino, investimento e políticas educacionais, 

entre  outras  (CARVALHO,  LINHARES  &  MARTINEZ,  2001; 

MARTURANO, 1999; SOUZA, 1997).

Assim  como  a  indisciplina,  o  fracasso  escolar  deve  ser 

entendido  como  um  fenômeno  complexo,  de  causas  múltiplas, 

intrínsecas e extrínsecas ao indivíduo, sendo pertinente considerar as 

últimas,  relacionadas  ao  contexto  escolar  (método  pedagógico  e 

relação professor-aluno). 

Ao se  considerar  a  qualidade das  relações  estabelecidas  na 

escola,  também como provável  causa de indisciplina e de fracasso 

escolar,  evidencia-se  o  quanto  a  dimensão  afetiva  é  geralmente 

negligenciada em relação à cognitiva. Contudo, a relação afetiva é a 

que “abre a relação com o saber” (MOLL, 1999, p. 480). Para Codo e 

Gazzotti (1999, p.50), “é por meio do estabelecimento das relações 

afetivas que o processo de ensino-aprendizagem se realiza”. 

Sobre a dimensão afetiva consideramos aqui, as construções 

que  o  sujeito  faz  de  sua  própria  imagem,  a  partir  das  relações 

estabelecidas  no  meio  social  em  que  está  inserido,  sempre  na 

tentativa  de  se  sentir  valorizado.  Leite  (1979)  afirma  que  nos 

conhecemos a partir  do olhar  dos outros,  numa relação dinâmica, 

onde há uma interação entre um eu com o outro ou com os outros, 

entendendo assim, que são as sucessivas e diferentes imagens que 

os outros dão de nós mesmos que permitem sabermos quem somos.
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Concordando  que  a  aprendizagem pode  ser  favorecida  pela 

relação  afetiva  existente  entre  educador  e  educando,  inúmeros 

autores demonstram a qualidade das relações interpessoais como um 

dos  fatores  determinantes  para  um  ambiente  favorável  de 

aprendizagem  (TOGNETTA,  2001;  ARAÚJO,  2001;  VINHA, 

MANTOVANI DE ASSIS, 2008).

No  contexto  de  sala  de  aula  o  destaque  é  para  situações 

extremas, onde se sobressaiam ou o desempenho cognitivo elevado 

ou o comportamento inadequado frente às normas aceitas pela escola 

e pelo educador – o comportamento indisciplinado. O benefício deste 

processo poderia ser garantido se o professor mantivesse em relação 

aos  educandos,  uma  postura  de  neutralidade,  em  que  fossem 

ocultadas as preferências e antipatias, relações afetivas que, embora 

inconscientes, marcam a vida dos estudantes. (LEITE, 1979).

La  Taille  (2004)  traduz  o  autoconhecimento  como  a 

representação de si, por meio das seguintes questões: Quem eu sou? 

Quem eu  desejo  ser? Quais  as  imagens  que  tenho  de  mim? As 

imagens  nesse  sentido  são  entendidas  como  sendo  sempre 

valorativas  porque associadas  às ideias  de bom ou mau,  certo ou 

errado,  admirável  ou  desprezível.  Segundo  o  autor,  existe  uma 

busca, por parte das pessoas, por imagens positivas de si. Diante de 

um impedimento, não raro há o abandono àquelas que não podem 

ser  concretizadas,  conduzindo  à  procura  de  outras.  Um  exemplo 

citado esclarece sua explicação e é pertinente ao presente trabalho: 

um aluno que pensa não ser aceito pelos pais ou tira nota baixas tem 

uma imagem negativa de si e pode procurar identificar-se com outras 

imagens  que  o  façam  sentir-se  valor,  como,  por  exemplo,  ser  o 

valentão ou o popular da turma.

Se  nossa  autoimagem  depende  do  olhar  do  outro  e 

imaginando as relações desiguais existentes nas interações professor-

aluno, o que normalmente se evidencia são ambientes regidos pela 

120



coerção  e  pelo  respeito  unilateral.  Piaget  (1932)  demonstra 

claramente  em  seus  estudos,  os  efeitos  nocivos  dessas  relações 

coercitivas na manutenção da heteronomia (moral e cognitiva).  

No  presente  estudo  serão  abordadas  principalmente  as 

questões referentes aos efeitos da cooperação, as representações de 

si e a qualidade das relações interpessoais, como balizadores para o 

trabalho com a indisciplina escolar.

3 UMA PROPOSTA, UMA EXPERIÊNCIA: O PROJETO “CO-OPERAR”

Passamos a relatar uma experiência desenvolvida numa escola 

Pública Municipal, do interior de Minas Gerais.

Logo no primeiro conselho de classe, do ano letivo de 2010, 

houve especial atenção para o panorama das turmas de 6º e 7º anos 

(ao  todo  seis  turmas,  três  de  cada  ano),  onde  se  reuniram  18 

adolescentes, com histórico repetido de reprovações escolares. Havia, 

portanto,  uma  diferença  significativa  de  idades  entre  os  que 

apresentavam a defasagem idade/série em relação aos alunos cuja 

situação escolar era tida como regular. 

Os  relatos  dos  professores  traziam  situações  de  mau 

comportamento envolvendo palavrões, abusos de poder por parte dos 

que fisicamente  se  destacavam,  total  descaso  e  desinteresse  para 

com as atividades de sala e atitudes desafiadoras e desrespeitosas 

tanto em relação às autoridades quanto com os próprios colegas de 

turma.  O  quadro  de  incivilidade,  aqui  entendida  como  a  ideia  de 

desordens repetidas (DEBARBIÉUX, 2006), provocava nas diferentes 

turmas tanto o afastamento e a apatia em relação à aprendizagem, 

como  uma  espécie  de  “efeito  dominó”,  uma  vez  que  as  atitudes 

negativas  geralmente  desencadeadas  pelos  adolescentes  com 

histórico de fracasso acabavam encontrando eco em outros alunos. 

Os  professores  visivelmente  abalados  e  inseguros  frente 
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àquela  situação  apoiavam-se  preferencialmente  na  diferença  de 

idades para justificar o quadro. É evidente que a diferença de idades 

era  somente  a  ponta  de  um  iceberg  que  trazia  em  toda  a  sua 

dimensão  a  divergência  de  interesses,  a  necessidade  de  se  ser 

reconhecido como valor e o compromisso da escola para com aqueles 

jovens.

A  partir  de  ampla  discussão  entre  os  professores, 

coordenação e direção, houve a concordância de que o trabalho com 

aqueles  jovens  deveria  respeitar  a  singularidade  da  situação  que 

trazia  já  uma  história  carregada  de  fracassos  e  construções  de 

significados negativos sobre si. Por outro lado, havia a dificuldade de 

se considerar tais singularidades sem se ferir o respeito à maioria dos 

alunos  das  salas  que,  pela  diferença  de  experiências  e  de 

desenvolvimento, sendo bem mais novos e imaturos, estavam sendo 

negativamente afetados pelo clima de indisciplina já instaurado. 

Diante da necessidade a coordenação elaborou um trabalho 

diferenciado  com  os  18  adolescentes,  que  contemplasse 

primeiramente  a  (re)  construção  da  autoimagem  em  direção  ao 

autorrespeito.

Este grupo, afastados das salas de aula regulares até o final 

do ano letivo, teria encontros de estudos diários, com a duração de 

2h30, na sala de informática (que passou a ser a sala do grupo). Os 

estudos seriam mediados pela coordenadora que, quanto às diversas 

áreas  de  conhecimento,  buscaria  não  só  o  conteúdo,  mas 

principalmente  conhecer  como  aquele  grupo  pensava,  raciocinava 

sobre os diferentes assuntos, ideias e teorias a serem discutidas.  A 

proposta  da  coordenação  era  a  de  buscar  estabelecer  um  novo 

vínculo com a aprendizagem, por meio de relações de cooperação e 

experiências significativas. Inspirado no modelo da Escola da Ponte, a 

dinâmica  do  trabalho  traria  para  os  alunos  oportunidades  de 

escolherem as atividades do dia, organizarem a lista de frequência 
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preenchidas  por  eles  próprios,  se  manifestarem  quanto  às 

dificuldades e sucessos alcançados, oferecendo e aceitando ajuda aos 

pares  e  coordenadora.  A  escola  convidou  os  alunos  e  respectivas 

famílias para uma reunião onde foram apresentadas as propostas de 

trabalho, enfatizando-se a necessidade de se respeitar aquele grupo 

enquanto sujeitos capazes de escreverem uma história de sucesso 

escolar. Após o esclarecimento de todas as dúvidas apontadas pelos 

interessados e a concordância com os termos da proposta que trazia 

como regra básica, a frequência diária e sistemática dos adolescentes 

nos  encontros/aula,  as  famílias  assinaram autorização  para  que  o 

filho  participasse  do que foi  batizado por  Projeto  “Co-operar”.  Em 

seguida, a escola encaminhou à Secretaria Municipal de Educação, o 

referido projeto, embasado pela fundamentação teórica piagetiana.

Em decorrência de inúmeros entraves burocráticos, o Projeto 

só teve seu início no mês de agosto, tendo a duração de 05 meses. 

No  final  do  ano,  os  alunos  passariam  por  uma  avaliação  de 

reclassificação,  devendo  retornar,  no  ano  letivo  seguinte,  para  as 

salas regulares (regularidade de idade/série).

Logo no primeiro encontro, propôs-se aos alunos, (16 meninos 

e 02 meninas), que escrevessem num pequeno pedaço de papel, uma 

pergunta que a escola ainda não tivesse respondido a eles, ou seja, o 

que eles  gostariam de saber  e  que nunca tinham encontrado nos 

conteúdos  trabalhados  pela  escola?  Da coleta  dessas  informações, 

disparou-se  um trabalho  com tais  temas.  A  partir  dos  interesses, 

daquilo que nos move e mobiliza – portanto da dimensão afetiva, o 

grupo começa a se constituir como uma equipe para que juntos, pela 

cooperação,  encontrassem  suas  respostas.  A  dinâmica  de  se 

trabalhar constantemente em grupo foi adotada para que houvesse 

espaço de (re) construção das relações já extremamente abaladas 

pela banalização das incivilidades até então presentes. 

Embora  o  projeto  tenha  surgido  em  decorrência  de  se 
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oportunizar aos jovens a regularização de sua vida escolar, com a 

possibilidade  de  retornarem  para  seus  grupos  de  equivalência 

idade/série,  o  foco  diário,  além  dos  conteúdos  curriculares 

pertinentes aos 6º, 7º e 8º anos, foi o de reflexão sobre os valores 

individuais  e  coletivos  que  fossem  favoráveis  à  construção  do 

autorrespeito. Nesse sentido, a qualidade das relações era o objeto 

central de atenção, por meio da reflexão de como as pessoas devem 

ser  tratadas  e,  portanto,  da  maneira  como  vinham  se  tratando 

mutuamente bem como a todos que o cercavam. O trabalho de todo 

o  conteúdo  foi  pautado  na  cooperação,  definida  por  Piaget 

(1932/1994)  como  o  conjunto  de  trocas  e  de  interações  entre 

indivíduos iguais (oposto das relações hierárquicas) e diferenciados 

(oposto ao conformismo compulsório).

À medida que se buscava responder às questões levantadas 

pelos  alunos:  “Por  que  o  céu é  azul”,  “Quando surgiu  o  cigarro”, 

“Quantos  países  existem no  mundo”,  dentre  outras,  usava-se tais 

assuntos  como  pano  de  fundo  para  muitos  conteúdos  previstos 

formalmente para a escola.  O desafio  estava no favorecimento da 

vontade por parte dos jovens em se engajarem novamente com o 

conhecimento de tal forma a retornarem no ano seguinte às salas 

regulares.

A experiência desse convívio onde se buscava fortalecer um 

contrato social voltado para relações positivas com o conhecimento e 

com as pessoas, foi geradora de pesquisas acerca das representações 

sobre escola, sobre a amizade e sentimentos de estudantes com e 

sem histórico de fracasso escolar (VIVALDI, DELL’ AGLI, 2011, 2012; 

TORTELLA, VIVALDI, SOUZA; 2012). 

O  resultado  quantitativo  desse  trabalho  foi:  13  alunos 

(cursando anteriormente 6º e 7º anos,  com idades entre 14 e 16 

anos) promovidos para o 9º ano. Um aluno reclassificado do 6º para 

o 8º ano (13 anos). Tiveram 4 desistentes: 1 aluna (16 anos) que se 
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recusou a passar pela avaliação de reclassificação, optando por se 

transferir  para  a  EJA   e  3  alunos  que  deixaram de  participar  do 

projeto por não assumirem a frequência e assiduidade necessárias ao 

trabalho. Os desistentes também optaram por ingressar nas salas de 

EJA, no ano seguinte.

Como foi possível acompanhar esses alunos no seu retorno às 

salas  regulares,  constataram-se  visíveis  e  significativas 

transformações ocorridas em suas atitudes e relações interpessoais e 

com o conhecimento. Constantemente os professores faziam relatos 

acerca da mudança observada na conduta dos jovens que retornaram 

para  seus  grupos  com  uma  autoimagem  positiva  de  si,  portanto 

favorecedora a uma convivência social muito mais positiva.

Dos  13  alunos  promovidos  para  o  9º  ano,  07  deles 

ingressaram e frequentam o Ensino Médio, 04 permaneceram no 9º 

ano (sendo que 03 optaram pelo período da noite - EJA) e concluem o 

Ensino  Fundamental  no  final  do  presente  ano,  e  2  encontram-se 

ainda sem estudar, mesmo a escola tendo encaminhado os casos de 

abandono para o Conselho Tutelar e Promotoria Pública.

Outro resultado decorrente dessa experiência, foi a ampliação 

da  proposta  para  mais  4  salas  de  projeto  no  período  da  noite, 

substituindo assim salas de EJA. A dinâmica dessas salas tem trazido 

melhores resultados quanto às questões de conhecimento e relações 

interpessoais, bem como à evasão que ocorria nas salas de EJA - que 

atualmente conta somente com turmas equivalentes ao 9º ano.

4 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

É fato que a escolha feita pela escola para trabalhar um qua-

dro de indisciplina reflete seu currículo. Se há ainda por parte das es-

colas uma tendência para com a contenção e monitoração dos proble-

mas de indisciplina, há também uma busca constante de se oferecer 
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um ambiente sociomoral cooperativo favorável à construção da auto-

nomia.

A escola em questão optou por assumir a responsabilidade so-

bre a realidade do fracasso escolar bem como da indisciplina, apos-

tando investir no ser humano aluno.

Partiu do princípio de se favorecer a (re) construção de uma 

autoimagem positiva por parte dos alunos que já demonstravam em 

suas atitudes uma visão nada otimista e encorajadora de futuro.

Admitindo-se que o autoconhecimento é um processo de cons-

trução  interna,  amplamente  influenciado  pelos  juízos  alheios,  com 

destaque aos adultos significativos (LA TAILLE, 2004), podemos infe-

rir que, as imagens positivas referem-se a uma autoestima que lhe 

confira valor. Há, porém, um contexto para a estima de si. Segundo 

Ricouer (apud, LA TAILLE, 2006), o autorrespeito é a autoestima re-

gida pela moral. Para La Taille (2006), o sentimento de autorrespeito 

une os planos moral e ético. Nas palavras do autor:

(...) respeita a moral quem, ao fazê-lo,  respeita a si 
próprio. Em termos puramente morais, não há possibili-
dade de respeitar a outrem na sua dignidade sem, ao 
fazê-lo, experimentar o sentimento da própria dignida-
de. (LA TAILLE, 2006, p. 56).

É a busca por um valor positivo de si que impulsiona o homem 

a agir e somente por respeitar a si mesmo que alguém poderá respei-

tar o outro.

Nesse  sentido,  a  proposta  do projeto  “Co-operar”,  visava a 

ressignificação do olhar do aluno sobre si, sobre o outro e sobre o co-

nhecimento. Buscou-se o favorecimento da cooperação e da recipro-

cidade. 

Sendo assim, seria fundamental que as relações fossem emba-

sadas pelo respeito mútuo, uma vez que o respeito unilateral, segun-
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do Piaget (1932/1994), não favorece à liberdade das funções intelec-

tuais e ao desenvolvimento de uma lógica autônoma.

Refletindo-se sobre as ideias de cooperação na perspectiva pi-

agetiana, o trabalho em grupo seria então, uma das práticas do auto-

governo exigindo do aluno grande atividade cognitiva e social, uma 

vez que o esforço de coordenar diferentes perspectivas possibilitaria o 

exercício da lógica e do respeito mútuo. O trabalhar em grupo possi-

bilitou  aos  alunos  enriquecimento  não  só  em seus  conhecimentos 

construídos, mas também em suas habilidades sociais uma vez que 

estavam presentes o exercício do diálogo, do respeito, da escuta, da 

participação ativa e da capacidade de pedir e prestar ajuda. A intera-

ção social, dessa forma, foi permanentemente favorecida. O equilíbrio 

emocional daquele grupo de alunos foi aos poucos sendo atingido pe-

las próprias relações estabelecidas entre todos os membros, que no 

exercício de elegerem soluções mais adequadas ao grupo, lidavam 

frequentemente com frustrações pessoais e autorregulações.

Partindo  de um quadro  desafiador  de indisciplina,  a  escola, 

exerceu sua função social e ocupou seu espaço como geradora de co-

nhecimento. A experiência abriu espaço também para se discutir as 

implicações das reprovações como mantenedoras ou geradoras das 

situações de indisciplina. 

A expectativa que se tem sobre tal experiência não pode levar 

em conta somente resultados quantitativos referentes ao número de 

alunos que ingressaram no 9º ano e que continuam frequentando a 

escola.

A ênfase maior deve ser dada no trabalho que inverte uma ló-

gica social (evidentemente injusta) e busca no conhecimento um va-

lor emancipatório.

A inversão da lógica está no fato de se oferecer a um grupo 

comumente marginalizado pela escola (“os repetentes”), a oportuni-

dade de se constituírem como sujeitos de direitos e de deveres. De se 
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perceber numa situação de caos pedagógico, o sintoma de um currí-

culo tendencioso e de uma educação enferma. 

Enfim, de se partir da indisciplina para o autorrespeito. 
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Resumo: Neste estudo teórico parte-se do pressuposto de uma crise entre 
os sujeitos da relação pedagógica, como consequência do questionamento 
dos significados da escola e de autoridade docente para as novas gerações. 
Aqui  se  busca  problematizar,  com base  em um conjunto  de  teóricos,  a 
relação entre as formas de atuação de professores e alunos em contextos 
de  indisciplina  e  suas  implicações  sobre  os  contextos  de  convivência  e 
aprendizagem que daí resultam. Em vista disso, inicialmente se recupera 
uma noção de indisciplina situada na relação pedagógica professor e aluno. 
Em seguida, debate-se sobre a crise na relação pedagógica com base nos 
confrontos entre seus sujeitos e na ideia de crise da autoridade docente. 
Como sustentação para esta argumentação analisam-se os achados de uma 
investigação  realizada  por  Cothran  e  Ennis  (1997)  sobre  as  estratégias 
utilizadas  por  professores  e  alunos  em  contextos  conflitivos  e  suas 
consequências  para  as  relações  e  a  aprendizagem na escola.  Conclui-se 
apontando a necessidade de ressignificar a relação pedagógica com base no 
compartilhamento do poder de decisão sobre o currículo entre professor e 
alunos,  que  se  estruture  a  partir  do  engajamento  mútuo  entre  estes 
sujeitos no esforço de conjugar contextos favoráveis de convivência e de 
aprendizagem.

Palavras-chave:  Educação.  Relação  Pedagógica.  Indisciplina. 
Aprendizagem. Convivência.

Introdução

Conforme Parrat-Dayan (2012, p. 161), vive-se hoje uma crise 

da escola, que se caracteriza não apenas como uma “[...] ruptura no 

funcionamento  da  escola  de  antes  frente  à  massificação  que 

caracteriza  a  escola  hoje”,  mas  uma  “[...]  ruptura  da  instituição 

escolar  nela mesma”,  fazendo eco às grandes transformações  que 
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caracterizam  a  (pós-)modernidade  e  diante  do  que  se  precisa 

responder de outra forma e reinventar a própria escola e as relações 

e finalidades que ali se produzem e se reproduzem.

Entende-se  aqui  crise  na  perspectiva  arendtiana  como 

possibilidade,  como  momento  crucial  para  o  pensamento  crítico. 

Crise,  em sua raiz  etimológica,  deriva do termo grego  krisis,  que 

significa  discernir,  decidir,  ou  seja,  caracteriza  um  momento 

privilegiado de mudança, um momento para se revisitar a si mesmo e 

discernir sobre suas escolhas e decisões. É, segundo Arendt (2009, p. 

223), uma 

[...]  oportunidade proporcionada pelo próprio  fato da 
crise, [...] que nos obriga a voltar às questões mesmas 
e exige respostas novas ou velhas,  mas de qualquer 
modo, julgamentos diretos. Uma crise só se torna um 
desastre  quando respondemos  a  ela  com juízos  pré-
formados, isto é, com preconceitos. Uma atitude dessas 
não  apenas  aguça  a  crise  como  nos  priva  da 
experiência  da  realidade  e  da  oportunidade  por  ela 
proporcionada à reflexão.

A  crise  da  escola,  contudo,  para  além  de  seus  motivos 

externos advindos da crise econômica, dos mercados mundializados, 

da  cultura  de  massas,  é  também  produzida  a  partir  do 

questionamento  aos  modelos  tradicionais  de  autoridade  e  de 

socialização  que  marcam  as  experiências  dos  sujeitos  da  prática 

pedagógica – professores e alunos. De um lado, portanto, têm-se os 

professores,  questionados  em  sua  função  e  autoridade, 

constantemente  combalidos  pelas  dificuldades  que  enfrentam  no 

cotidiano  das  escolas,  em  que  se  sentem  desqualificados  e 

desacreditados pela mídia e pelos pais, desamparados pelos gestores 

escolares  e  confrontados  pelas  indisciplinas  de  seus  alunos.  E,  de 

outro, os alunos, em suas experiências de constituírem-se sujeitos-

autores de sua aprendizagem; mas, novos sujeitos, que “[...] devem 

se adaptar a uma cultura que ainda não conhecem” (PARRAT-DAYAN, 
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2012, p. 162), e que, por isso mesmo, a ela resistem através de suas 

indisciplinas comunicando seu descontentamento, sua indiferença, e 

desestabilizando as relações e a prática pedagógica na qual  estão 

inseridos.

Neste  estudo  teórico,  portanto,  parte-se  do  pressuposto  de 

uma  crise  entre  os  sujeitos  da  relação  pedagógica,  como 

consequência  do  questionamento  dos  significados  da  escola  e  de 

autoridade  docente  para  as  novas  gerações.  Aqui  se  busca 

problematizar,  com  base  em  um  conjunto  de  teóricos,  como  a 

indisciplina afeta a relação pedagógica e suas implicações sobre os 

contextos de convivência e aprendizagem que daí resultam. 

Em  vista  disso,  organiza-se  este  texto  da  seguinte  forma. 

Inicialmente se recupera uma noção de indisciplina situada na relação 

pedagógica professor e aluno. Em seguida, debate-se sobre a noção 

de crise  na relação pedagógica a partir  dos confrontos  entre seus 

sujeitos e da ideia de crise da autoridade docente. Como sustentação 

para esta argumentação, mais adiante, analisam-se os achados de 

uma  investigação  realizada  por  Cothran  e  Ennis  (1997)  sobre  as 

estratégias  utilizadas  por  professores  e  alunos  em  contextos 

conflitivos e suas consequências para as relações e a aprendizagem 

na escola. 

Tem-se  como  pressuposto  que  o  tecido  das  relações  entre 

professores  e  alunos  constitui-se  uma  trama de  conflitos  em que 

ambos buscam afirmar seu poder de controle sobre os contextos de 

sala de aula, diante do que os professores realizam adaptações em 

suas práticas tendo em vista minimizar as tensões provocadas pela 

indisciplina  e,  ao  mesmo  tempo,  conquistar  a  conformidade  dos 

alunos em sala. Com base nisto, questiona-se sobre as implicações 

destas  adaptações,  realizadas  em  decorrência  da  indisciplina  e  a 

partir de negociações do currículo entre professores e alunos, para o 

contexto das relações e da aprendizagem. Essa questão é foco da 
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análise  aqui  empreendida  e  que,  por  sua  vez,  torna  possíveis  as 

considerações que o finalizam.

Indisciplina e Relação Pedagógica

Considerando-se a escola uma construção história e social, um 

sistema  aberto  que  interage  com  seu  entorno  a  todo  tempo, 

absorvida  por  múltiplas  demandas  entre  as  quais  se  destacam 

aquelas  originadas  pelo  processo  de  massificação  do  acesso, 

questiona-se também na atualidade suas funções e finalidades. Dessa 

inserção da escola no contexto sócio-histórico mais amplo, que lhe dá 

origem e significado, podem-se perceber em seu interior os reflexos 

dos embates que perpassam estes contextos, entre os quais Estrela 

(2002, p. 13)  destaca “[...]  as desigualdades econômicas e sociais, 

que  crescentemente  se  têm  vindo  a  agravar  gerando  fenômenos 

preocupantes de exclusão social, a erosão da coesão familiar, a crise 

dos valores e o conflito de gerações”, em decorrência dos quais a 

indisciplina tem se apresentado como um dos principais problemas 

que comprometem a vida escolar, e mais especificamente a relação 

professor-aluno, que acaba por configurar-se como uma

[...]  realidade  conflitual  em  que  o  poder  e  a 
normatividade do professor se manifestam, sobretudo 
no lugar predominante por ele ocupado no sistema de 
comunicações da aula e na sua regulação e põem em 
jogo  um  sistema  de  representações  e  expectativas 
recíprocas  que,  muitas  vezes,  geram  um  grande 
equívoco  de  ordem  pedagógica  com  o  qual  alguns 
alunos não pactuam levando-os a procurar no grupo de 
pares o apoio afetivo, a recuperação e afirmação da sua 
autoestima que a ação pedagógica muitas  vezes não 
favorece  e  mesmo a procurar  formas subversivas  de 
autoridade,  ligada  à  imposição  das  ‘regras  de 
desordem’  que  talvez  mais  não  sejam  do  que  a 
disciplina  da  contradisciplina  (ESTRELA,  2002,  p.  77; 
grifos do autor).
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Por  outro  lado,  esta  realidade  conflitual  das  relações 

pedagógicas,  afirmada por  Estrela,  caracteriza-se conforme Aquino 

(2003, p. 378) como resultante de um contexto cotidiano regido “[...] 

por  uma  espécie  de  tensão  ininterrupta  e  excludente”,  colocando 

como  principal  queixa  dos  educadores  os  “[...]  problemas  de 

relacionamento interpessoal em sala de aula”, dos quais os principais 

‘sintomas’  são  “[...]  a  indisciplina,  agressividades,  revanchismo  e 

apatia”, decorrentes, em seu entendimento, da perda da credibilidade 

entre  escola  e  família,  a  que  se  podem  acrescentar  decorrentes, 

também da perda da credibilidade na autoridade dos professores por 

parte  dos  alunos  e  da  possibilidade  de  a  escola  influenciar 

positivamente em suas vidas adultas e profissionais.

Tem-se,  portanto,  com  base  nestes  autores,  além  das 

influências macrossociais,  um confronto interno, situado na relação 

pedagógica, que resulta do questionamento ao estatuto e à noção de 

autoridade docente e dos efeitos da massificação do acesso escolar, 

que traz para as salas de aula um sujeito completamente divergente 

daquele  ideal  escolarizado  de aluno,  a  partir  dos  quais  se  podem 

entender  os  conflitos  escolares  como  sinalizadores  da  inevitável 

necessidade de transformar a escola, desde seus programas, tempos, 

espaços e relações. Com base nisto, pode-se entender a indisciplina 

como uma expressão legítima, um indicativo de que algo na relação 

pedagógica não está bem, e que, conforme Aquino (2003, p. 384), 

“[...]  estaria sinalizando, que algo, do ponto de vista pedagógico e, 

mais  especificamente,  das relações estabelecidas em sala de aula, 

não  está  se  desdobrando  de  acordo  com  as  expectativas  dos 

envolvidos”. 

O confronto  entre  os  sujeitos  da  relação pedagógica,  deste 

modo, se manifesta agudizado de um lado pelas manifestações dos 

alunos,  tidas  como  disruptivas  e,  de  outro,  pelas  medidas  e 

estratégias  tampouco  acolhedoras  por  parte  dos  educadores, 
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marcadas que são ainda por punições, ameaças, banimentos de sala, 

a tal ponto que em contexto brasileiro, segundo apontam os dados do 

estudo TALIS (OECD, 20091, apud GARCIA, 2009b, p. 7128), “[...] a 

indisciplina se destacou como o principal fator que afeta o ambiente 

de  ensino-aprendizagem”,  o  que  corresponde  dizer,  segundo  os 

dados do estudo, que no Brasil desperdiçam-se 17,8% do tempo das 

aulas  em  função  de  problemas  de  ordem  disciplinar.  Mais 

precisamente,  em  razão  de  situações  disciplinares  e  tarefas 

burocráticas, os dados do estudo apontam que “[...] apenas cerca de 

69,2% do  tempo das  aulas  seriam efetivamente  utilizados  para  o 

processo de ensino-aprendizagem” (Ibid., p. 7129).

A  indisciplina  em  sala  de  aula,  portanto,  conforme  Garcia 

(2012, p. 130), “[...] afeta as rotinas de ensino e aprendizagem e 

produz  imprevisibilidade  nas  relações  entre  professores  e  alunos”. 

Torna-se,  assim,  um  dos  grandes  desafios,  não  o  único,  que  se 

colocam à educação, aos educadores e também aos alunos, e que os 

leva a repensarem seus papeis e suas funções,  especialmente em 

razão  das  implicações  da  indisciplina  sobre  “[...]  o  ambiente  de 

convivência e aprendizagem em sala de aula” (Ibid., p. 129). Deste 

modo, entende-se a indisciplina enquanto um desafio que se coloca 

aos  professores  em  sua  prática  pedagógica  e  que  pode,  nesse 

entendimento,  possibilitar  aos  sujeitos  da  relação  pedagógica  – 

professores e alunos – uma nova experiência e exercício de escuta, 

reconhecimento  e  de  aceitação  mútuas,  enfim  de  diálogos  e 

questionamentos  e,  por  que  não,  de  transformação  desta  própria 

prática pedagógica e das relações que ali se estabelecem.

Nesta perspectiva, pode-se inferir que algumas expressões de 

indisciplina estariam reclamando outros olhares e outras ações por 

parte de professores e gestores, diante das quais, antes de se atribuir 

1 OECD. Teaching and learning international survey: first results from TALIS. 
Paris: OECD, 2009.
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culpa aos alunos, à família, à turma ou à sociedade, ou agir de forma 

punitiva  e  autoritária,  se  poderia  refletir  e  perguntar-se  sobre  a 

própria  prática,  do  planejamento  à  execução  das  aulas,  das 

atividades e metodologias de trabalho, dos arranjos das turmas e das 

condições  ambientais  de  trabalho  tanto  dos  alunos  quanto  dos 

professores.  Assim sendo, não imunes a estas inúmeras tensões e 

desequilíbrios, professores e gestores se veem confrontados com a 

necessidade de ressignificar papeis, funções, políticas e práticas. Em 

decorrência disto se percebe na escola hoje um amplo movimento de 

reestruturação  interna  e  complexificação  dos  tecidos  das  relações 

entre seus sujeitos, do que resulta, entre outros, a ideia de crise da 

autoridade  docente  e  na  necessidade  de  ressignificar  a  relação 

pedagógica, sobre o que se debaterá na sequência.

Crise Na Relação Pedagógica: indisciplina e crise da 
autoridade docente

Os apelos por relações democráticas que adentram a escola, 

em decorrência  do  processo  de  democratização  e  massificação  do 

acesso escolar, ampliam as possibilidades de ação, abrem caminhos 

para o debate de ideias e para a elaboração de respostas novas no 

enfrentamento  de  velhos  problemas,  entre  os  quais  a  questão  da 

indisciplina escolar e sua relação com a ressignificação dos conceitos 

de autoridade docente e relação pedagógica.  Mas, também, fazem 

surgir  a  incerteza,  a  insegurança  e,  por  vezes,  o  recuo  a  velhas 

práticas, uma vez que não há respostas prontas diante deste desafio.

O  exercício  da  autoridade  em  contexto  escolar,  segundo 

aponta  D’Antola  (1989,  p.  50),  é  marcado  por  uma  tradição 

autoritária  verticalizada,  na  qual  “[...]  o  poder  de  decisão  está 

sempre  colocado  na  autoridade  hierarquicamente  superior  e  as 

relações se dão de cima para baixo”. Tal verticalização das relações 
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resulta  em  distanciamento  entre  aqueles  que  são  os  sujeitos  da 

prática pedagógica – professor e aluno. Distanciamento que não se 

estabelece apenas enquanto uma questão espacial, mas, sobretudo 

quanto  ao  pertencimento  e  às  possibilidades  de  participação  dos 

alunos, “[...] sujeitos a quem as ações da escola se destinam” (Id.), 

nas  decisões  em  relação  aos  contextos  e  práticas  a  que  estão 

submetidos na escola.

Consequente a isso, pode-se perceber na maioria das escolas 

uma arquitetura autoritária do poder do adulto sobre os alunos, que 

se expressa na fixação e manutenção do status de um e de outros, 

dos ritos, dos espaços e dos tempos escolares,

[...] os alunos sentam-se em carteiras fixas e dispostas 
em  fileiras;  as  aulas  são  ministradas  de  forma 
expositiva,  sendo  que  a  participação  prevista  para  o 
aluno é copiar; o conteúdo trabalhado não tem relação 
com a realidade do aluno; os professores exigem que 
os alunos fiquem sentados silenciosos durante as aulas, 
pois  qualquer  manifestação  imprevista  é  considerada 
indisciplina; os professores indicam todos os trabalhos 
que  os  alunos  devem  realizar  e  estes  só  devem 
responder  o  que  lhes  é  perguntado;  a  disciplina  é 
concebida  como  obediência  às  ordens  (D’ANTOLA, 
1989, p. 51).

Ou  seja,  na  escola,  as  relações  sociais  de  poder  se 

reproduzem, se sustentam e fixam-se a partir de uma longa tradição 

que  tem  como  finalidade  manter  a  organização  das  instituições 

escolares através do ordenamento e da regulação dos currículos e 

dos ritos “[...] fixados em torno de formas de ensinar, de práticas de 

se  relacionar  com os  menores  e  de  controlá-los  [que]  constituem 

toda uma bagagem que legitima, dando sentido ao que se ensina, ao 

que se transmite e ao que se adquire” (SACRISTÁN, 2005, p. 161-

162). Portanto, nas escolas, aprender é uma forma de “[...] absorver 

um saber  que,  muitas  vezes,  somente  se  justifica  em função  dos 
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próprios ritos aos quais se está submetido” (Ibid., p. 162).

A infração a qualquer um daqueles dispositivos de fixação e 

ordenamento  é  passível  de  punição,  cuja  função,  segundo  aponta 

D’Antola (1989, p. 51), “[...] não é resolver o problema, mas apenas 

conseguir que o aluno ‘indisciplinado’ não incomode mais” (grifos do 

autor). Tem-se em vista, desse modo, reprimir ou negar o conflito, 

satisfazendo  apenas  ao  professor  ou  à  escola.  Diante  do  que,  ao 

aluno, resta submeter-se, adaptar-se ou, também, resistir, contestar. 

Porém,  não  sem antes  sofrer  “[...]  todo  tipo  de  ameaças,  desde 

repreensões,  retiradas  da  sala  de  aula,  diminuição  da  nota  de 

aproveitamento, realização de exercícios escolares como castigo, até 

mesmo a expulsão” (Id.).

Com  base  nisso,  pode-se  afirmar  que  dificilmente  o  aluno 

encontraria  neste  contexto  algo  com  que  se  identificar,  algum 

sentimento de acolhida e reconhecimento a partir do qual pudesse 

desenvolver  um  certo  sentido  de  pertencimento,  o  que  segundo 

sugere  esta  autora,  pode  estar  na  base  dos  conflitos  entre 

professores  e alunos na escola.  O contexto da relação pedagógica 

está  deste  modo,  marcado  pela  tensão  entre  a  estrutura  escolar 

verticalizada de poder que se expressa, entre outros, no professor, 

através  da  fixação  de  conteúdos,  rituais,  espaços,  tempos  e 

movimentos, e o sujeito-estudante (pós-)moderno, assim referido por 

Green  &  Bigum  (2008,  p.  209),  como  “[...]  um  novo  tipo  de 

estudante, com novas necessidades e novas capacidades”.

Estes alunos são portadores de uma nova subjetividade, com 

uma identidade  inteiramente  nova,  que  está  se  formando  “[...]  a 

partir do nexo entre a cultura juvenil e o complexo crescentemente 

global da mídia (Ibid., p. 214), a que estes autores denominam de 

‘alienígenas  na  sala  de  aula’,  e  diante  dos  quais,  os  educadores 

precisam avaliar o que está acontecendo em suas salas de aula “[...] 

quando os/as alienígenas entram e tomam seus assentos, esperando 
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(im)pacientemente suas instruções de como herdar a terra” (Ibid., p. 

218; grifos dos autores).

Estes  novos  sujeitos  manifestam  o  que  se  tem  definido, 

conforme Xavier (2006, p. 147-148), como 

[...] comportamento não escolar [...]: o movimento contínuo, 
a  conversa  generalizada,  os  gritos  e  brigas,  os  pedidos 
constantes para ir ao banheiro ou tomar água, as saídas e 
retornos  da  sala  para  ir  simplesmente  dar  uma  volta,  as 
queixas, o arrastar de classes, as idas ao quadro para brincar 
com o giz  etc.,  comportamentos estes que se manifestam 
independentemente  da  presença  ou  não  da  professora  na 
sala de aula.

Apresentam-se, portanto, como um desafio aos professores na 

elaboração  e  também  na  execução  de  suas  aulas  planejadas,  de 

ensinar a quem ainda não sabe ser aluno, bem como organizá-los e 

discipliná-los para isso. Para Dubet (1997, p. 223), os alunos, estes 

novos  sujeitos,  desafiam  as  habilidades  docentes  de  organizar, 

manter e ensinar nestes contextos porque

[...] não estão naturalmente dispostos a fazer o papel 
de aluno; [...] a situação escolar é definida pelos alunos 
como  uma  situação,  não  de  hostilidade,  mas  de 
resistência ao professor; [...] eles não escutam e nem 
trabalham  espontaneamente,  eles  se  aborrecem  ou 
fazem  outra  coisa;  [...]  é  preciso  ocupar 
constantemente  os  alunos,  [pois]  não  são  alunos 
capazes  de  fingir  que  estão  ouvindo,  sonhando  com 
outras  coisas  e  não  fazer  barulho;  é  extremamente 
cansativo dar aula, já que é necessário a toda hora dar 
tarefas,  seduzir,  ameaçar,  falar;  para  uma  aula  que 
dura uma hora, só se aproveitam uns vinte minutos, o 
resto  do  tempo  serve  para  ‘botar  ordem’,  para  dar 
orientações (grifos do autor).

Retomando-se a ideia inicial de crise na relação pedagógica, 

parece imprescindível perguntar-se sobre o que fazer diante destes 

contextos. Apelar para a repressão, como o fez (e não o faz ainda?) a 

escola tradicional? Ou, investir na organização, ou reinvenção de uma 
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nova ordem e função para a escola, coerente com uma proposta de 

educação democrática, progressista?

Para Khouri (1989), é preciso buscar um novo modelo para as 

relações entre professor  e  aluno,  entre  a  escola  e  a  sociedade,  a 

partir  de  outros  valores  e  escolhas,  de  outros  saberes,  que  se 

traduzam em uma 

[...]  nova  concepção  de  disciplina,  ou  melhor  de 
antidisciplina,  que  leve  à  redefinição  de  papeis  e  a 
novas  responsabilidades  e  direitos  para  todos  [que, 
porém], não pode estar baseada em regras impostas, 
nem na  burocracia,  que  restringe  a  possibilidade  de 
decisão a uma minoria,  nem em informações que se 
canalizam  de  cima  para  baixo,  fortalecendo  o 
autoritarismo  de  uns  poucos  e  a  submissão  e 
dependência da maioria. (KHOURI, 1989, p. 46).

Em  decorrência  desta  busca  por  alguma  possibilidade  de 

convergência  entre  professores  e  alunos  em  sala  de  aula,  e  o 

estabelecimento  de  um contexto  produtivo  para  a  ensinagem e  a 

aprendizagem, a análise no próximo tópico se apoiará nos achados de 

uma  pesquisa  desenvolvida  pelas  pesquisadoras  estadunidenses 

Cothran e Ennis (1997) sobre a atuação de professores e alunos em 

contextos conflitivos, numa perspectiva de possibilidade de abertura 

a uma “[...] relação de poder recíproco, em que professores e alunos 

compartilham o controle do ambiente de aprendizagem” (COTHRAN e 

ENNIS, 1997, p. 1).

Conflitos em Sala de Aula: estratégias de professores e alunos

A pesquisa de Cothran e Ennis (1997) foi desenvolvida com 

base  em  observação  e  entrevistas  com  quatro  professores  de 

educação física e seus alunos em uma escola de ensino fundamental 

no Condado de Grant,  nos Estados Unidos.  Os 51 estudantes  que 
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participaram da pesquisa abrangem a faixa etária entre 9 e 10 anos 

de  idade,  sendo  89% deles  de  origem afro-americana,  e  os  11% 

restantes  sobretudo  de  origem  euro-americana.  Os  professores 

participantes  foram indicados  pelo  supervisor  distrital  de educação 

física tendo em vista sua experiência docente, compreendida entre 18 

e 29 anos.

Nesta  investigação,  partiu-se  do  pressuposto  de  que  se 

percebem  atualmente,  em  decorrência  de  mudanças  sociais  e 

econômicas  em nível  macrossocial,  alterações  na  visão  tradicional 

sobre o poder dos professores, que antes estava baseado no papel 

que  desempenhavam  enquanto  “[...]  doadores  de  conhecimento 

especializado”  (COTHRAN  e  ENNIS,  1997,  p.  2).  Ou  seja,  a  sua 

posição de autoridade, de transmissor do saber, bastava para impor 

aos estudantes o comportamento adequado em sala. Contudo, como 

se vê a partir de diversos relatos, estudos, na mídia, e também aqui 

já retratado no tópico anterior,  há um sem número de estudantes 

sem disposição para aceitar esta visão tradicional da autoridade do 

professor, os novos sujeitos-alunos da (pós-)modernidade.

Os  comportamentos,  atitudes  e  expressões  de  resistência, 

manifestos através da indisciplina, se multiplicam nas salas de aula, 

evidenciando que há um conflito de interesses entre os sujeitos da 

relação pedagógica, que se pode dizer, originado a partir então do 

enfraquecimento  daquela  noção  tradicional  de  autoridade,  mas, 

conforme  sugerem  as  autoras  (Id.),  também  de  certa  perda  na 

credibilidade  na  função  social  da  escola  causada  por  uma quebra 

entre as finalidades e possibilidades da escola e as expectativas dos 

alunos  e  suas  famílias,  especialmente  das  classes  populares,  que 

desacreditam da tradicional  suposição de que o sucesso na escola 

estaria  diretamente  relacionado  com  o  sucesso  profissional, 

financeiro, depois da escola.

Aliado a estes, Cothran e Ennis sugerem um terceiro fator que 
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pode estar contribuindo para alterar a equação de poder na escola, 

que se traduz no conflito de interesses entre professores e alunos 

quanto às finalidades e a própria prática da escola. Enquanto aqueles 

estariam focados no ensino e nos conteúdos, e em decorrência, na 

aprendizagem dos alunos, portanto, em objetivos educacionais mais 

amplos; os alunos, por seu lado, estariam focados em objetivos não 

educacionais,  em suas  relações,  o  que “[...]  cria  uma tensão  nas 

salas de aula que influencia a eficácia escolar” (Ibid., p. 3), e que, 

por sua vez, estaria forçando professores e alunos a estabelecerem 

uma relação de negociação com base nestes interesses conflitantes.

A  resistência  por  um  lado  e  a  busca  por  um  clima  de 

conformidade por outro, impõe que se encontre um meio termo que 

torne possíveis a convivência, o ensino e a aprendizagem em sala de 

aula, ou seja, que se gerenciem estas tensões de forma produtiva e 

positiva  para todos os envolvidos.  Portanto,  “o reconhecimento de 

que  a  negociação  ocorre  em  sala  de  aula  implica  que  todos  os 

participantes,  e  não apenas  os  professores,  têm poder”  (Id.).  Por 

conseguinte, uma vez que se admita poder haver em sala de aula um 

poder  compartilhado,  negociado  entre  estes  sujeitos,  que  têm 

expectativas  e  interesses  diferenciados  e  conflitantes,  se  torna 

necessário entender de que formas ocorrem estas negociações e suas 

implicações para a prática pedagógica.

Com base nisto,  além da constatação sempre presente  nos 

relatos dos professores entrevistados de que esteja cada vez mais 

difícil  ensinar  a estes estudantes,  cumpre destacar  um importante 

achado desta pesquisa (Ibid., p. 9), que indica a presença de outro 

componente  nesta  equação,  qual  seja,  a  percepção  dos  próprios 

professores quanto à sua limitação de recursos para lidar com estes 

alunos  e  suas  indisciplinas.  Neste  sentido,  pode-se  sugerir  que  a 

dificuldade  de  gerenciar  os  conflitos  e  tensões  produzidos  pela 

indisciplina,  aliada  a  contextos  cada  vez  mais  marcados  pela 
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resistência  e  propensos  à  disrupção,  podem  aumentar 

consideravelmente as possibilidades implosivas desse contexto.

Por  um  lado,  as  estratégias  dos  alunos  para  resistir  às 

atividades,  contextos  e  relações  que  lhes  são  proporcionados  na 

escola, conforme os dados da pesquisa, têm em vista alterar o foco 

dos objetivos educacionais  planejados pelos professores  para o de 

seus interesses e relações, e se traduzem na negação a participarem 

nas atividades, na organização de ‘motins’, ou seja, na utilização de 

seu poder de liderar e influenciar grupos de colegas para a resistência 

diante  do  professor  e,  ainda,  porém  menos  frequentes,  nas 

estratégias mais agressivas de interrupção da aula (Ibid., p. 6-9). 

As  estratégias  dos  alunos  para  obter  controle  sobre  o 

currículo, deste modo, colocam os professores diante do desafio da 

escolha entre a imposição e a negociação, entre resistir ou desistir, 

avançar ou recuar, enfim, entre tentar ensinar ou não ensinar o que 

estava planejado,  mas em um ambiente menos conflitivo onde se 

pode ‘sofrer menos’. Segundo apontam os achados da investigação 

de Cothran e Ennis, os professores, diante destes dilemas, uma vez 

que em tentativas anteriores as “[...] sanções coercitivas mostraram-

se  muito  limitadas  e  ineficazes,  foram  forçados  a  encontrar 

estratégias alternativas para ganhar o respeito dos alunos” (Ibid., p. 

9). Em suas estratégias, oscilaram entre duas abordagens principais: 

a retirada estratégica das situações de conflito e a instauração de um 

sistema de trocas e recompensas baseado em notas, tendo em vista 

a conformação dos estudantes.

Como consequências destas abordagens apontam-se, por um 

lado, o recuo dos professores em relação ao seu planejamento como 

estratégia  para  resolver  o  conflito  entre  os  seus  interesses 

educacionais  e  os  interesses  relacionais  dos  alunos,  passando  a 

oferecer apenas conteúdos que os alunos gostavam (Ibid.,  p. 10). 

Para evitar o ’motim’, a resistência generalizada, passam a atender o 
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que  os  alunos  querem  e  assim  ganham  a  sua  conformidade, 

tornando-se capazes de controlá-los e obter deles participação,  ao 

mesmo tempo em que se diminuem os conflitos comportamentais e 

cognitivos.

Por seu lado, os professores combinam à estratégia de recuo 

em  seus  objetivos  educacionais  e  a  evitação  dos  conflitos,  a 

estratégia de recompensas baseada na troca entre a cooperação dos 

alunos e nota. Porém, como nem todos os alunos estavam dispostos 

a cooperar com base na troca por nota, os professores ampliam esse 

sistema,  colocando  como  ‘valores  de  troca’  o  “[...]  acesso  a 

atividades  favoritas  ou o  tempo livre  para alcançar  dos  alunos  os 

comportamentos desejados” (Ibid., p. 11).

Diante  da resistência  ou do questionamento  dos  alunos em 

relação  ao  valor  que  a  escola  e  os  professores  atribuem  aos 

conteúdos educacionais, os professores se viram impelidos a impor 

ou persuadir  a participação dos alunos utilizando-se de estratégias 

menos coercitivas,  negociadas,  que oferecessem menor resistência 

destes e, consequentemente, diminuíssem as tensões em classe. 

Contudo,  por  uma  série  de  razões  provenientes  desde  a 

formação dos professores que não incluía a sua preparação para lidar 

com situações de conflitos disciplinares na escola, até mesmo a sua 

não participação enquanto sujeito-autor na elaboração dos currículos, 

de  forma  a  tornar  os  programas  e  experiências  de  aprendizagem 

mais significativas e que atendessem às demandas dos alunos reais 

presentes em suas salas de aula, bem como pela falta de apoio dos 

gestores  da  escola  e  dos  administradores  do  sistema  para  estas 

iniciativas e sua cobrança por manutenção da ordem; por tudo isso, 

não houve naquele contexto a possibilidade de elaborar uma proposta 

alternativa que fizesse sentido para a aprendizagem dos alunos, mas 

também para a  prática  dos  professores  em relação ao ensino,  ao 

conhecimento e às relações de socialização dos alunos.
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Considerações Finais

Com foco na relação pedagógica, a questão da indisciplina tem 

representado um problema de ordem grave a ser  enfrentado pela 

escola,  os  sistemas de ensino e diariamente pelos professores em 

suas aulas. Porém, mais que entender a indisciplina como problema, 

o que pode indicar a carga do risco da imobilidade e do recurso a 

respostas já prontas, pode-se entendê-la enquanto exercendo uma 

função  produtiva  (GARCIA,  2010)  que  estaria  sugerindo  alguma 

inadequação das práticas pedagógicas e da própria relação que se 

estabelece em sala de aula, sendo, por conseguinte, passível de ser 

tomada enquanto desafio  para  que se  reflita  sobre estas  mesmas 

práticas e relações. Portanto, a indisciplina, segundo propõe Garcia 

(2010,  p.  399)  “possui  conteúdo  e  não  apenas  forma”  e  estaria 

reclamando o  protagonismo dos  alunos  na constituição  da relação 

pedagógica em sala de aula, e também dos professores a partir da 

ressignificação  de  sua  autoridade  docente,  de  forma  que  ambos 

pudessem  partilhar  da  constituição  de  ambientes  favoráveis  à 

convivência à aprendizagem em sala de aula.

Pode-se  inferir,  portanto,  que  a  transformação  da  prática 

pedagógica  implica  que  as  relações  entre  professores  e  alunos  se 

estabeleçam sobre bases mais democráticas, porque conforme sugere 

Garcia (2009a, p. 7720), tais condições são possibilitadoras de menor 

incidência de eventos de indisciplina, porque se estabelecem a partir 

de novos contornos na relação pedagógica, especialmente no que diz 

respeito  ao  exercício  democrático  da  participação  dos  alunos  na 

constituição  de novos significados para a  sua atuação em sala  de 

aula,  bem  como  para  os  professores  aproximarem-se  de  seus 

interlocutores em função da criação e manutenção de um ambiente 

pedagogicamente  favorável  à  aprendizagem  de  todos,  no  qual  os 
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alunos possam sentir-se a ele pertencentes e a partir do qual se vão 

tornando autores de sua própria história, de seu conhecimento e de 

suas escolhas.

Contudo, os achados da pesquisa de Cothran e Ennis (1997) 

interrogam a prática pedagógica a partir da análise das formas de 

atuação de professores e alunos no exercício do poder em sala de 

aula  frente  aos  conflitos  do  cotidiano  escolar.  Com base  naqueles 

dados,  pode-se  inferir  que  ainda  que  os  professores  tenham 

conseguido estabelecer alguma forma de controle sobre os alunos e 

minimizar os conflitos e o sofrimento em suas classes, o efeito que 

daí decorre é no mínimo questionável, tendo em vista os objetivos 

educacionais  de  formulação  de  uma  cultura  comum  a  todos  os 

alunos, entendida enquanto currículo formal ou pelo menos como um 

conjunto  de diretrizes  de aprendizagem previstas  para cada etapa 

escolar,  uma  vez  que  a  cooperação  alcançada  não  foi  capaz  de 

produzir os resultados esperados quanto à aprendizagem dos alunos.

A  negociação  estabelecida  em sala,  o  compartilhamento  do 

poder  de  decisão,  que  nas  quatro  turmas  investigadas  sempre 

pendeu para a sobreposição dos interesses dos alunos em detrimento 

dos  objetivos  educacionais,  dos  conteúdos,  do  conhecimento 

planejado pelos professores e pela escola, não foi condição suficiente 

para garantir àqueles o acesso a saberes outros que não os que já 

lhes  eram familiares  e  concordes  aos  seus  interesses  e,  portanto, 

“[...]  o  currículo  negociado,  na  verdade,  produziu  uma  ilusão  de 

sucesso da classe, porque os alunos estavam ativos e cooperativos” 

(COTHRAN  e  ENNIS,  1997,  p.  12).  Estabeleceu-se,  assim,  um 

currículo  que manteve a  ordem, porém sem um foco educacional, 

perderam-se  os  conteúdos  e  com  eles  a  possibilidade  de 

aprendizagem do currículo pretendido. 

Isto  parece  sugerir  que  alcançar  um clima  positivo  para  a 

interação em sala, para o ambiente de convivência, baseado apenas 
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na  conformidade  dos  alunos  a  partir  de  recursos  e  motivações 

extrínsecas,  não  seja  condição  suficiente  para  o  ensino  e  a 

aprendizagem, para um projeto educativo que se paute também em 

objetivos  relacionais,  mas  que  não  abdique  de  sua  função  de 

construção do conhecimento e promoção da cidadania. Tal conclusão 

estaria sinalizando, portanto, a necessidade de se aliar a necessidade 

de ressignificar a relação pedagógica com base um uma perspectiva 

inovadora  da  prática  pedagógica  sensível  aos  contextos  escolares 

multiculturais da atualidade, aos novos sujeitos alunos e professores, 

que se estruture no compartilhamento do poder de decisão sobre o 

currículo entre professores e alunos, a partir do engajamento mútuo 

entre estes sujeitos no esforço de conjugar contextos favoráveis de 

convivência e de aprendizagem.

Neste sentido, pode-se entender a indisciplina como uma força 

legítima a indicar uma crise na relação pedagógica na escola e que, 

por  isso  mesmo,  é  preciso  que  seja  enfrentada  enquanto 

possibilidade de refletir criticamente sobre o fenômeno em busca de 

respostas novas, mais adequadas aos novos contextos e experiências 

escolares, em que não se prescinda da participação de seus sujeitos 

mais  diretos,  professores  e alunos,  de  forma a tornarem-se estas 

respostas  resultados  de verdadeiro  exercício  crítico  e  democrático, 

evidenciando assim a constituição da função educativa da escola de 

“[...] formar cidadãos autônomos e críticos” (PARRAT-DAYAN, 2012, 

p. 170), onde um referencial  de cultura comum a todos possa ser 

pensado “[...] não só por meio daquilo que o professor pode oferecer, 

mas também por intermédio das necessidades que os alunos têm, 

para que eles possam viver suas vidas” (Ibid., p. 173).
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Resumo: Neste estudo teórico, objetiva-se compreender de que formas a 
indisciplina  impacta  nas  decisões  dos professores  sobre  o currículo  e  as 
implicações  disto  para  os  contextos  de  ensinagem  e  de  aprendizagem. 
Parte-se da compreensão de currículo como prática construída histórica e 
socialmente,  um campo  marcado  pelo  conflito,  especialmente  modelado 
pelos professores a partir dos confrontos com as indisciplinas dos alunos, 
entendidas  em  sua  função  produtiva  de  transformação  da  prática 
pedagógica.  Têm-se  como  referencial  teórico  os  estudos  de  Sacristán, 
Arroyo, Garcia, Moreira,  Candau e Silva, com base em que se analisa a 
relação  entre  indisciplina  e  currículo.  Como contraponto,  analisam-se  os 
achados de uma investigação (ENNIS, 1996) sobre os efeitos da indisciplina 
na prática de professores, a partir do que se conclui a convergência entre o 
contexto  da  sala  de  aula  e  suas  implicações  na  prática  docente  e, 
consequentemente, na aprendizagem dos alunos, em decorrência de como 
os professores interpretam os significados da indisciplina e a ela reagem na 
(re)elaboração de sua prática.

Palavras-chave: Educação. Currículo. Indisciplina. Professores. 

Introdução

A literatura educacional sobre o currículo é um campo amplo 

de estudos que comporta uma pluralidade de significados e teorias 

explicativas. Dada esta pluralidade, pode-se referir ao professor, ao 

planejamento,  ao  projeto  político-pedagógico  da  escola,  aos 

conteúdos,  aos  alunos  e  às  atividades  por  eles  desenvolvidas,  à 

prática pedagógica de ensinagem e de aprendizagem, conforme as 

ênfases determinadas pela racionalidade que o define recaiam sobre 

o conteúdo, a experiência, as atividades ou a própria organização do 

currículo.  Contudo,  conforme  Pedra  (2000,  p.  31),  “os  variados 

conceitos  atribuídos  ao  termo  currículo  não  descrevem  realidades 
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diferentes, apenas informam sobre a interpretação que determinado 

autor ou escola teórica lhe deu”, o que caracteriza, por conseguinte, 

segundo este mesmo autor, que o conceito de currículo depende da 

perspectiva que se adote e não propriamente da polissemia do termo.

O  conceito  de  currículo,  portanto,  pode  assumir  diferentes 

significados  conforme  o  enfoque  paradigmático  que  se  adote,  e 

também conforme a sua utilização para indicar distintos processos 

envolvidos na organização curricular escolar que, segundo Sacristán 

(2000,  p.  104-106),  expressam-se  em  seis  níveis  ou  fases  no 

processo  de  desenvolvimento  do  currículo  e  que  englobam:  as 

determinações  dos  setores  da  administração  educacional  que  se 

expressam através  do  currículo  prescrito (ou  oficial);  os  materiais 

didáticos que se configuram em ‘tradutores’ do currículo prescrito, ou 

seja, são os meios através dos quais o currículo oficial é apresentado 

aos professores; os planejamentos dos professores através dos quais 

se traduzem as expectativas oficiais e se concretiza o currículo e que, 

portanto, constituem o currículo moldado pelos professores, de forma 

individual ou coletiva na escola; as tarefas e atividades escolares que 

efetivamente constituem a prática, a ação pedagógica, o currículo em 

ação;  as  aprendizagens  dos  alunos  que  compõem  o  currículo 

realizado e  se  traduzem  em  “[...]  efeitos  complexos  dos  mais 

diversos  tipos:  cognitivo,  afetivo,  social,  moral  etc.”  (SACRISTÁN, 

2000, p. 106), e que afetam tanto os alunos quanto os professores; 

e,  ainda,  as  expectativas  e/ou  objetivos  de  quem prescreveu  ou 

elaborou o currículo em relação aos critérios estabelecidos sobre os 

resultados esperados na aprendizagem dos alunos, bem como sobre 

a ensinagem dos professores,  ou seja, o  currículo avaliado que se 

torna assim instrumento de controle sobre alunos e professores,  o 

que para o autor é inerente “[...] à função social estratificadora da 

educação  e  acaba  por  configurar  toda  uma  mentalidade  que  se 

projeta inclusive nos níveis de escolaridade obrigatória e em práticas 
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educativas que não têm uma função seletiva nem hierarquizadora” 

(p. 106).

Deste modo, o currículo, conforme as diversas ênfases que se 

estabelecem em seu processo de constituição, pode ser visto como 

um objeto que sofre diversas intervenções, “[...] que cria em torno 

de si campos de ação diversos, nos quais múltiplos agentes e forças 

se  expressam  em  sua  configuração,  incidindo  sobre  aspectos 

distintos”  (SACRISTÁN,  2000,  p.  101).  A  partir  do  que  se  pode 

entender  o  currículo  como  prática  “[...]  uma  prática  na  qual  se 

estabelece  um  diálogo,  por  assim  dizer,  entre  agentes  sociais, 

elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele [e] professores 

que o modelam” (p. 16). Portanto, o currículo se realiza por meio de 

uma prática pedagógica em que confluem múltiplos agentes e forças 

enquanto “[...] resultado de uma série de influências convergentes e 

sucessivas, coerentes ou contraditórias, adquirindo, dessa forma, a 

característica de ser um objeto preparado num processo complexo, 

que se transforma e constrói no mesmo” (p. 102).

Neste estudo teórico, tendo-se em vista compreender de que 

formas a indisciplina impacta nas decisões dos professores sobre o 

currículo e as implicações disto para os contextos de ensinagem e de 

aprendizagem,  parte-se  desta  compreensão  de  currículo  enquanto 

objeto historicamente construído, um campo naturalmente marcado 

por conflitos de interesses e perspectivas que se abrem para além do 

contexto das determinações oficiais, para perspectivas de mudança, 

advindas  quer  das  escolhas  de seus  agentes (professores,  alunos, 

pais, intelectuais, legisladores etc.), quer de impactos das forças de 

resistência e contestação que representam as indisciplinas dos alunos 

em sala de aula, bem como da modelagem por parte dos professores 

em decorrência destes contextos. 

Por conseguinte, neste texto inicialmente se explora o conceito 

de  currículo  como  prática,  construída  histórica  e  socialmente, 
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atravessada  por  relações  de  poder,  a  partir  de  um  conjunto  de 

teóricos  nacionais  e  estrangeiros:  Sacristán  (2000),  Arroyo  (2001, 

2007 e 2011),  Garcia  (2010a),  Moreira  (2007),  Moreira  e  Candau 

(2007), Moreira e Silva (2011) e Silva (1995, 2008 e 2011). Depois, 

com base  neste  referencial  teórico,  se  analisa  a  indisciplina  como 

força transformadora do currículo praticado. Por último, a partir das 

conclusões e provocações suscitadas pela pesquisa de Ennis (1996) 

com professores de dez escolas de Ensino Médio estadunidense, em 

contexto urbano, em salas multiculturais e disruptivas, aborda-se a 

questão de como, sob diferentes formas, os confrontos produzidos 

entre os alunos indisciplinados e os professores podem interferir no 

gerenciamento da sala de aula e nas decisões sobre os conteúdos, 

atividades e métodos planejados pelos professores.

O Currículo como Prática

O currículo, segundo afirma Sacristán (2000, p. 14), não é um 

conceito,  mas  uma  prática,  uma  construção  cultural,  em  que 

confluem múltiplos processos e agentes mutuamente imbricados, ou 

seja,  uma prática que informa e conforma seus sujeitos,  mas que 

também é configurada por estes. E, sendo uma prática, engloba uma 

pluralidade  de  significações  construídas  historicamente  como 

respostas  a  teorias  e  ideologias  de  determinadas  sociedades, 

configurando-se  como  um  conjunto  de  experiências,  atividades, 

planejamentos, conteúdos, políticas etc., em razão do ordenamento 

das funções e finalidades da escola e seus modos de fazer, de tais 

maneiras dirigidas aos professores, enquanto executores, como aos 

alunos  tendo  em vista  os  objetivos  de  aprendizagem  que  devem 

atingir e os modos para tal. Pode-se afirmar, com base nisto, que o 

professor e igualmente o aluno são sujeitos, “[...] agentes ativos no 

processo” (SACRISTÁN, 2000, p. 165), ao mesmo tempo moldados 
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pelas intenções, finalidades e práticas curriculares, mas que também 

no  processo  de  tradução  destas  pelos  professores  na  prática,  e 

contestadas ou sob a resistência das indisciplinas dos alunos, sofrem 

um processo de reconfiguração. 

Em seus conteúdos e formas, o currículo resulta de escolhas. 

Escolhas  informadas  ideologicamente  a  partir  de  “[...]  uma opção 

historicamente  configurada,  que  se  sedimentou  dentro  de  uma 

determinada trama cultural, política, social e escolar; está carregado, 

portanto,  de  valores  e  pressupostos  que  é  preciso  decifrar” 

(SACRISTÁN,  2000,  p.  17).  O  que  implica  a  necessidade  de 

desvendar que tipos de ações intervêm em sua configuração, quais as 

condições concretas  de sua realização,  as  determinações culturais, 

sócio-políticas  e  econômicas  que  informam  e  conformam  seus 

processos. Para que isto seja possível,  não se pode separar o seu 

processo de construção das condições reais de seu desenvolvimento, 

ou seja, em sua abordagem há que se levar em conta que o currículo 

está 

[...]  num  sistema  educativo,  o  que  requer  prestar 
atenção às práticas políticas e administrativas que se 
expressam  em  seu  desenvolvimento,  às  condições 
estruturais,  organizativas,  materiais  de  dotação  do 
professorado, à bagagem de ideias e significados que 
lhe dão forma e que o modelam em sucessivos passos 
de transformação. (SACRISTÁN, 2000, p. 21).

Por  conseguinte,  entende-se  que  o  currículo  é  conformado 

“[...]  dentro  de  um  sistema  escolar  concreto,  dirige-se  a 

determinados professores e alunos, serve-se de determinados meios, 

cristaliza,  enfim, num contexto,  que é o que acaba por  lhe dar o 

significado real” (Id.), diante do que só uma investigação informada 

pelo  pensamento  crítico  pode  desvelar  as  realidades  que  o 

condicionam,  a  partir  do  qual  se  pode  colocar  em  evidência  um 
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complexo e intricado processo de constituição do currículo,  que se 

expressa  através  de  uma série  de  determinações  das  políticas  de 

educação,  da  sequenciação  dos  conteúdos  nos  materiais  didáticos 

dispostos aos professores, dos saberes legitimados pelos professores 

como  necessários  e  socialmente  válidos,  bem  como  pelos 

intercâmbios entre os professores e alunos na sala de aula. Constitui, 

deste modo, “[...] o cruzamento de práticas diferentes e se converte 

em configurador,  por sua vez, de tudo o que podemos denominar 

como prática pedagógica nas aulas e nas escolas” (Ibid., p. 26), em 

consequência do que se pode afirmar também que a própria relação 

pedagógica professor-aluno é configurada pelo currículo expressando-

se nas expectativas de ambos, um em relação ao outro e também em 

relação a eles mesmos no sentido dos resultados e expectativas de 

aprendizagem e de ensino. 

Assim sendo, preocupações com o “[...] o fracasso escolar, a 

desmotivação  dos  alunos,  o  tipo  de  relações  entre  estes  e  os 

professores,  a  disciplina  em  aula,  a  igualdade  de  oportunidades” 

(Id.), têm, segundo Sacristán, relação direta com o que se oferece 

aos alunos e o modo como se oferece, assim sendo, com o currículo. 

Ou  seja,  “quando  os  interesses  dos  alunos  não  encontram algum 

reflexo  na  cultura  escolar,  se  mostram  refratários  a  esta  sob 

múltiplas reações possíveis: recusa, confronto, desmotivação, fuga” 

(Ibid., p. 30), resistência e indisciplinas. 

Em  decorrência  disto  a  sala  de  aula,  o  planejamento,  os 

conteúdos,  o  currículo  praticado,  se  configuram,  conforme  afirma 

Arroyo (2011, p. 10), enquanto

[...]  espaços  onde  se  vivenciam  realizações,  mal-
estares  e  até  crises  da  docência,  [...]  tanto  mestres 
quanto  alunos  experimentam frustrações,  desânimos, 
incertezas,  cansaço...  mas,  também  vivenciam 
realizações,  compromissos  ético-políticos  que  vão 
configurando outros profissionais e outros educandos.
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Múltiplas,  portanto,  são  as  demandas  que  contestam  e 

disputam esse  território,  advindas  quer  das  políticas  de  currículo, 

quer  das  condições  de  sua  efetivação  nas  escolas  e  da  ação  dos 

sujeitos  da  prática  pedagógica,  fazendo  do  currículo,  de  alguma 

forma, como que um reflexo dos conflitos entre os interesses de uma 

dada  sociedade  e  “[...]  os  valores  dominantes  que  regem  os 

processos  educativos”  (SACRISTÁN,  2000,  p.  17),  diante  do  que, 

ainda que se busque de maneiras diversas e a serviço de interesses 

hegemônicos, assegurar alguma forma de reprodução direta desses 

interesses na organização do cotidiano escolar, verificam-se, contudo, 

conforme afirma Moreira (2007, p. 109), “[...] sensíveis diferenças 

entre os textos das propostas e as interpretações que delas se fazem 

nas  escolas  e  salas  de  aulas  –  efetuam-se  verdadeiras  leituras 

negociadas, por vezes criativas e inovadoras, por vezes confusas e 

contraditórias” (grifos do autor).

Estas constatações sugerem que em se tratando da questão 

curricular, e para a continuidade desta análise, há que se aclarar e 

diferenciar  pelo  menos  três  concepções  fundamentais  da 

compreensão  sobre  currículo,  entendido  como  currículo  oficial, 

currículo oculto e currículo praticado. Por  currículo oficial ou formal, 

conforme  Garcia  (2010a,  p.  48),  entende-se  “[...]  o  conjunto  de 

elementos  ou  expectativas  de  aprendizagem  que  formalmente 

compreendem  o  currículo  na  escola”.  Por  currículo  praticado  ou 

currículo em uso, segundo a acepção proposta por Moreira (1998, p. 

21), entende-se o que Garcia (2010a, p. 49) denomina como “[...] 

um  conjunto  de  práticas  de  ensino-aprendizagem  que  são 

efetivamente  exercidas  pelos  professores  na  escola”.  E,  ainda,  o 

currículo oculto, que envolve, conforme afirmam Moreira e Candau 

(2007, p. 18),
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[...] atitudes e valores transmitidos, subliminarmente, 
pelas  relações  sociais  e  pelas  rotinas  do  cotidiano 
escolar,  [que  se  traduzem  através  de]  rituais  e 
práticas, relações hierárquicas, regras e procedimentos, 
modos  de  organizar  o  espaço  e  o  tempo  na  escola, 
modos  de  distribuir  os  alunos  por  agrupamentos  e 
turmas,  mensagens  implícitas  nas  falas  dos(as) 
professores(as) e nos livros didáticos.

Assim,  o  currículo  que  se  expressa  sob  a  forma  de 

representação  oficial,  praticado  ou  oculto,  constitui  o  trabalho 

pedagógico  de  ensinagem  e  de  aprendizagem,  estabelecendo-se 

segundo Arroyo (2007, p. 18), “[...] o núcleo fundante e estruturante 

do cotidiano das escolas, dos tempos e espaços, das relações entre 

educadores e educandos, da diversificação que se estabelece entre os 

professores”.  Para  este  autor,  é  necessário  que  o  professor 

compreenda esta relação entre o currículo e a organização de seu 

trabalho na escola, de forma a lhe facilitar o entendimento sobre as 

implicações disto nas suas ações e escolhas e apreender que lógicas, 

concepções e valores estão sendo legitimados por elas (Ibid., p. 19). 

Enquanto  núcleo  estruturante  do  trabalho  e  do  cotidiano 

escolar,  portanto,  o  currículo  se  constitui  a/na  própria  prática 

pedagógica,  e  se  estabelece,  conforme  Silva  (1995,  p.  184), 

enquanto o “[...] conjunto de todas as experiências de conhecimento 

proporcionadas aos/às estudantes”, como centro em torno do qual 

gravitam, se estruturam e se organizam todos os processos desta 

prática,  sempre  resultando  de  uma  seleção  de  conhecimentos, 

saberes e valores (SILVA, 2011, p. 15), ao mesmo tempo em que 

“[...] corporifica relações sociais” (SILVA, 1995, p. 201). Tem-se, por 

conseguinte, conforme Moreira e Silva (2011, p. 13-14), o currículo 

como “[...] um artefato cultural e social [...], implicado em relações 

de poder, [que] transmite visões sociais particulares e interessadas”. 

No currículo, deste modo, em todas as suas formas, não há 
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neutralidade, há sim intencionalidades e escolhas, das quais resultam 

ênfases e omissões, ocultamentos e silenciamentos, constituindo-se 

um  território de disputa (ARROYO, 2011), um  território contestado 

(SILVA, 1995), no qual “[...] se travam ferozes competições em torno 

de  significados,  [...]  referindo-se,  portanto,  à  criação,  recriação, 

contestação e transgressão” (MOREIRA e CANDAU, 2007, p. 28). 

Tal compreensão possibilita pensar o currículo como invenção 

humana,  uma construção  histórica,  passível  de  desnaturalização  e 

desconstrução,  de  desestabilização  e,  por  conseguinte,  de  ser 

transformado, o que permite tornar-se, segundo afirmam Moreira e 

Candau (2007, p. 30), em fonte de “[...] estímulo para resistência, 

para crítica e para a reformulação e a promoção de novas situações 

pedagógicas e novas relações sociais”. 

Com  base  neste  entendimento,  é  possível  sugerir  que  as 

indisciplinas dos alunos, enquanto uma destas forças de resistência, 

podem exercer uma função produtiva, conforme anunciada por Garcia 

(2010b, p. 401), e que se estabelece através da desestabilização da 

prática pedagógica e da relação professor-aluno, de modo a impactar 

este  contexto,  esta  relação  e,  portanto,  o  currículo  praticado. 

Consequente a esta declaração, no próximo tópico explora-se esta 

noção de indisciplina em sua função produtiva.

A Indisciplina como Força Transformadora do Currículo

Uma vez que se entenda o currículo enquanto um campo de 

práticas, um objeto histórica e socialmente construído, marcado pelo 

conflito  entre  determinações  e  resistências,  entre  expectativas  e 

modelações  contestadoras,  ou  seja,  produzido  na  tensão  entre  a 

fixação  e  a  abertura  às  mudanças,  é  possível  apreender  sua 

concretização, para além de concepções com enfoque reprodutivista, 

como uma atividade produtiva conforme defende Silva (2008, p. 194-
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195), segundo o qual “[...] nós fazemos o currículo e o currículo nos 

faz; [...] como qualquer outro artefato cultural, como qualquer outra 

prática cultural, o currículo nos constrói como sujeitos particulares, 

específicos”. Está, portanto, implicado no currículo um processo de 

constituição de subjetividades e de identidades sociais, ou seja, um 

processo de “[...] constituição do indivíduo como um sujeito de um 

determinado tipo e de seu múltiplo posicionamento no interior das 

diversas  divisões  sociais”  (Ibid.,  p.  195),  do  que  decorre  a 

necessidade  de  se  estar  atento  aos  processos  de  produção  das 

identidades  daqueles,  conforme  o  foco  deste  estudo,  entendidos 

como sujeitos da prática pedagógica – professores e alunos.

Conforme Arroyo (2011), percebe-se instalado na escola um 

movimento  de  repensar  os  currículos,  a  partir  do  qual  este  autor 

advoga em favor de uma consequente reconfiguração da identidade 

docente, associada a uma maior sensibilidade dos professores para as 

questões curriculares nas escolas em decorrência de uma percepção 

mais  clara  na  atualidade  de  que  a  organização  curricular  afeta  a 

organização de seu trabalho e de seu trabalho com os alunos.  Os 

professores  estariam  assim,  conforme  sugere,  reconstituindo  sua 

identidade profissional docente enquanto “[...] sujeito social, político, 

cultural  e  também  pedagógico”  (ARROYO,  2000,  p.  137).  Ao 

manifestarem  suas  resistências,  os  professores  reinventam  suas 

formas de trabalho, “[...] reagem à condição de aulistas e avançam 

na autoria de sua prática” (ARROYO, 2007, p. 20).

Nesse  processo,  se  de  um  lado  têm-se  os  professores 

constituindo-se autores de suas práticas, por outro, há os alunos, que 

também reclamam por reconhecimento de suas identidades culturais, 

sociais  e  pedagógicas,  como  “[...]  sujeitos  ativos,  afirmativos,  de 

direitos e não destinatários agradecidos” (ARROYO, 2011, p.  256). 

São, portanto, “[...] presenças incômodas e desestruturantes” (Ibid., 

p. 237), que se expressam de maneiras distintas através, sobretudo 
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de suas indisciplinas, que tencionam esta relação exigindo por sua 

vez que se construam novas visões, novas práticas e novas relações 

pedagógicas,  contestando  e  resistindo  aos  currículos,  remodelando 

tempos e espaços escolares e seus ordenamentos, confrontando-se 

com  os  conteúdos  da  docência  e  as  lógicas  em  que  estes  são 

estruturados  e  a  partir  das  quais  se  determinam  e  ordenam  os 

conhecimentos a serem aprendidos e as formas e tempos para que 

isso ocorra.

As implicações da indisciplina para o currículo,  deste modo, 

ocorrem em via de mão dupla, em um território compartilhado, mas 

também contestado e disputado entre professores e alunos. De um 

lado, o currículo é produzido a partir de uma racionalidade específica, 

que determina, por exemplo, um inventário de conteúdos oficiais a 

serem ensinados e expectativas a serem atingidas, e concomitante a 

isso, prescinde também de um professor que os transmita e de um 

tipo ideal de aluno (SACRISTÁN, 2005), capazes de realizar as tarefas 

de  ensino  e  aprendizagem.  Assim,  o  currículo  produz  identidades 

escolares  a  partir  de  seu  ordenamento,  de  sua  lógica  interna, 

constituindo-se  como  que  um  molde  a  conformar  os  sujeitos  da 

prática  pedagógica  segundo  aquela  visão  estruturante  pela  qual  é 

informado. De outro lado, contudo, sofre de ação reversa, os alunos 

também agem sobre o currículo, assim como os professores. Como? 

Quando, por exemplo, o professor reflete sobre como ensinar, o que 

ensinar e qual  a melhor forma de fazê-lo,  pensando em situações 

específicas de encontro com as indisciplinas dos alunos, de um aluno 

em particular ou de um grupo, ou turma, a partir das quais produz 

modificações no currículo, tendo em vista minimizar estas tensões. 

Ou seja, o currículo praticado em sala de aula não passa imune aos 

filtros colocados pelos professores, com base em inúmeras questões 

de ordens diversas, teóricas e práticas, formativas deste modo de seu 

agir pedagógico, e menos ainda, não passa isento às indisciplinas dos 
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alunos, conforme a tese sustentada por Garcia (2010a, p. 48) de que 

“[...]  a indisciplina  dos  alunos,  sob diferentes  formas,  é  capaz de 

transformar as decisões sobre o currículo”. 

Para  este  autor,  o  currículo  praticado  é  mais  suscetível  à 

influência das decisões dos professores (Ibid., p. 50), uma vez que 

situado no território da sala de aula sofrendo inúmeras interferências 

advindas sejam das escolhas dos próprios professores em relação aos 

conteúdos ou aos métodos, feitas a partir também de referências a 

experiências  anteriores  de  encontros  com  as  expressões  de 

indisciplina em sala de aula, seja pela influência da indisciplina dos 

alunos  manifestando  resistência,  contestação,  ruptura, 

descontentamento,  ou  mesmo  esvaziamento,  em  relação 

principalmente ao distanciamento entre aquilo que se propõe como 

expectativa ou culturalmente necessário e o cotidiano da vida e das 

experiências dos alunos. 

A indisciplina  estaria  se  configurando,  neste  contexto,  “[...] 

como uma contestação baseada no discernimento da distância entre 

os  valores  sinalizados  aos  alunos,  e  as  finalidades  e  práticas 

educacionais desenhadas para eles” (GARCIA, 2010b, p. 400). Se, de 

um  lado,  a  indisciplina  estaria  comunicando  este  distanciamento 

entre as expectativas e interesses dos alunos, omitidos e silenciados 

na escola; por outro, e conforme as diversas leituras desse fenômeno 

no  contexto  escolar,  poderia  indicar  também “[...]  um  desejo  de 

estabelecer referências novas na escola, que poderiam inspirar, por 

exemplo, diferentes formas de equacionar as relações de poder entre 

professores e alunos, bem como novas perspectivas para o currículo” 

(Id.).  Desta  forma,  as  indisciplinas  dos  alunos  implicam  múltiplas 

formas de impactos na prática pedagógica, no currículo pretendido e 

planejado pelo professor, especialmente levando-se em consideração 

os  modos  como  os  professores  interpretam  seus  significados  e  a 

partir dos quais (re)elaboram suas estratégias didáticas. 
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Compreender  quais  são  estas  implicações  dos  impactos  da 

indisciplina sobre o currículo, a partir dos efeitos que produzem na 

prática dos professores, constitui-se objetivo da análise a seguir. Para 

isto, tem-se por base a investigação desenvolvida por Ennis (1996) 

em dez escolas urbanas de um distrito no leste dos Estados Unidos, 

um  contexto  marcado  pelo  multiculturalismo,  onde  dos  110.000 

estudantes  do  distrito,  69%  são  afro-americanos,  oriundos  de 

famílias de classes populares, e 80% dos professores são de origem 

euro-americana.  Alerta-se,  no  entanto,  que esta  investigação  teve 

como  foco  a  percepção  dos  professores  entrevistados  sobre  os 

confrontos  com alunos indisciplinados em suas salas  de aula e as 

implicações destes nas suas decisões sobre o gerenciamento da sala 

e do conteúdo, e não inclui, portanto, as percepções dos alunos sobre 

o fenômeno em estudo (ENNIS, 1996, p. 3).

Implicações da Indisciplina para a Prática Docente

A pesquisa desenvolvida por Ennis (1996) foi realizada após 

cinco  anos  de  consultoria  e  formação  de  professores  no  distrito, 

refletindo  sobre  temas  como  o  desenvolvimento  curricular  e  a 

motivação  dos alunos.  Além da observação  das aulas  durante  um 

período de seis semanas nas turmas, segundo classificação atribuída 

pelos  professores  entrevistados,  consideradas  a  partir  do 

clima/contexto da sala de aula em três graus: melhor, médio e mais 

difícil,  foram  entrevistados  10  professores  das  áreas  de  inglês, 

matemática, ciências, música e educação física, com 21 a 38 anos de 

experiência docente, sendo sete deles euro-americanos e três afro-

americanos, e teve como foco analisar os impactos do confronto com 

os  alunos  indisciplinados  no currículo  pretendido  pelos  professores 

(Ibid., p. 2).

Segundo a pesquisadora, com base nos estudos de Erickson e 
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Shultz (1992 apud ENNIS, 1996, p. 1)1, o confronto entre professores 

e alunos “[...] parecem surgir quando os alunos percebem que não 

estão sendo tratados  de  forma justa,  ou  porque  não  concebem o 

conteúdo como útil, ou simplesmente porque eles estão entediados e 

reconhecem que os confrontos adicionam emoção à monotonia de um 

dia de escola”. O confronto, conforme sugerem estes autores, cria um 

contexto desfavorável à aprendizagem, um mal estar nos professores 

que pode resultar em um posicionamento defensivo ou de recuo da 

parte dos professores, que tem como consequência a limitação das 

oportunidades de aprendizagem que proporcionam aos alunos. Diante 

do  que  se  pressupõe,  portanto,  uma relação  convergente  entre  o 

clima que se estabelece no contexto da sala de aula e seus efeitos na 

prática  docente  e,  consequentemente,  nas  expectativas  e  nos 

contextos de aprendizagem proporcionados aos alunos.

Em contextos como os analisados nesta pesquisa, em que o 

confronto se mostra agudizado entre, de um lado, os professores em 

suas tentativas por manter a gestão e o controle sobre a aula, e de 

outro, os alunos tentando afirmar suas próprias formas de controle 

tendo em vista criar um ambiente escolar diferente daquele que lhes 

é  proporcionado,  os  dados  sugerem  que  em decorrência  disto  os 

professores alteram o currículo pretendido e, quando não, desistem 

de suas aulas  e do cuidado com a aprendizagem de seus alunos, 

evitando os conteúdos polêmicos e apoiando-se no retorno a práticas 

tradicionais de ensino.

Com relação às causas deste recuo dos professores no que 

pretendiam ensinar aos alunos, e também no modo como pretendiam 

fazê-lo, deve-se, na perspectiva dos professores entrevistados, a três 

motivos  principais:  primeiro,  porque  acreditam que  os  alunos  são 

1 ERIKSON, F.; SHULTZ, J. Students’ experience of the curriculum. In: JACKSON, P. 
E. (Ed.).  Handbook of research on curriculum. New York: Mcmillan, 1992, p. 
468-471.
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desinteressados;  segundo,  porque  entendem  que  os  alunos  se 

recusam  a  aprender  ou  a  participar  das  atividades  propostas;  e, 

terceiro,  porque  a  abordagem  de  determinados  conteúdos  gera 

confrontos diante dos quais não se sentem preparados para fazer a 

mediação em sala de aula (ENNIS, 1996, p. 3). Ressaltam que, além 

disto, sentem-se abandonados pelos setores e pessoal administrativo 

da escola e também não recebem o apoio dos pais em suas possíveis 

tentativas de resolução dos conflitos.

As  indisciplinas  dos  alunos,  conforme  a  percepção  dos 

professores  entrevistados por Ennis,  que se expressam através de 

sua  desmotivação,  desinteresse  ou  recusa  pelos  estudos,  parece 

encontrar  reforço  em  uma  crença  comum  ao  universo  docente, 

relatada  por  todos  durante  as  entrevistas,  segundo  a  qual  os 

professores justificam já ter tentado de tudo para motivar os seus 

alunos,  mas  que  resultaram  improdutivas  porque,  em  seu 

entendimento, mesmo assim os alunos se recusam a aprender. Para 

a pesquisadora, porém, a atribuição de culpa ao aluno, de culpa ao 

professor, ao sistema ou aos pais constitui uma percepção superficial 

e de fuga ao problema e que, por isso mesmo, é improdutiva para a 

compreensão ou resolução dos  conflitos.  Afirma,  pois,  que não se 

trata de atribuir culpa a este ou àquele, é preciso desvelar as razões 

subjacentes  aos  confrontos  e  ao  desinteresse,  resultantes,  entre 

outros  motivos,  “[...]  de  décadas  de  subserviência  cultural  e 

econômica”  (ENNIS,  1996,  p.  5),  bem  como  da  fragmentação 

curricular, da rigidez das práticas disciplinares, e também da situação 

econômica vivida por estes estudantes, de suas múltiplas e radicais 

experiências de vida nos contextos sociais a que estão submetidos e, 

que  em razão  destes,  percebem o desligamento  do  currículo  com 

suas próprias vidas.

Além  do  desinteresse,  há  indisciplinas  que  se  expressam 

através  da  recusa  dos  alunos  em  participar  de  certas  atividades 
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(Ibid., p. 6-7), diante do que a reação dos professores se traduz em 

desviar-se  da  proposição  destas  atividades  entendidas  como 

provocadoras  de  confrontos,  porque  estariam  expondo  a  baixa 

autoestima dos estudantes que não se sentem capazes de um bom 

desempenho nestas. Como estratégias diante disto, os professores, 

tendo em vista evitar os comportamentos desafiadores e disruptivos 

dos alunos, tendem a evitar atividades baseadas, por exemplo, em 

solicitações de respostas orais diante de toda a turma em sala de 

aula, apresentações de trabalhos e até mesmo a escrita na lousa, e 

consequentemente  diminuindo  suas  exigências  quanto  ao 

cumprimento de determinadas tarefas e atividades.

Por outro lado, os dados também sugerem que o recuo dos 

professores, diante dos confrontos com as indisciplinas dos alunos, 

em relação aos conteúdos que pretendiam, pode resultar, além disso, 

de sua dificuldade em mediar estes confrontos em sala, ou da sua 

falta de habilidade em lidar com a distribuição do poder em sala de 

aula e permitir aos alunos algum tipo de controle sobre o currículo, 

ou seja, de exercer um poder partilhado democraticamente com eles. 

Tal situação, conforme sugere a pesquisadora, manifesta uma crença 

bastante presente entre os professores de que seu papel, e, portanto, 

sua  identidade  docente  se  traduziria  na  função  de  transmitir,  de 

comunicar aos alunos os conteúdos prescritos; qualquer interferência, 

portanto, na esfera de controle que viesse abalar a posição de quem 

é o responsável pelas decisões, resultaria em caos (Ibid., p. 9). Desse 

modo, ainda que entendessem a necessidade de adaptar conteúdos e 

atividades  aos  contextos  de  aprendizagem de  seus  alunos  e  suas 

salas  de  aula,  percebiam  potencialmente  explosivo  permitir  aos 

estudantes  influenciar  o  currículo  com suas  próprias  expectativas, 

diante  do  que  se  sentiam  despreparados,  e  abandonados  pela 

administração e pelas famílias, para mediar e gerenciar tais situações 

e, que, portanto, deveriam ser evitadas.
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Considerações Finais

O currículo, portanto, conforme o foco deste estudo, além de 

constituir-se  como  núcleo  fundante  e  estruturante  do  trabalho 

pedagógico;  como  conjunto  das  experiências  de  conhecimento 

proporcionadas  pela  escola  aos  estudantes;  artefato  cultural; 

invenção  histórico-cultural;  lugar  do  encontro  e  de  produção  de 

identidades dos sujeitos da prática educativa – professores e alunos, 

marcado  por  tensões,  ênfases  e  omissões,  escolhas,  relações  de 

poder e de resistência; constitui-se, igualmente, como prática social, 

uma prática de diálogo entre sujeitos que, de um lado o modelam, e 

de  outro,  a  ele  reagem,  uma  interação  em  que  ambos  agem 

constitutivamente  sobre  o  currículo  e  são  por  ele  constituídos 

(SACRISTÁN, 2000, p. 16). Assim, enquanto campo de atividades em 

que confluem múltiplos agentes e forças (Ibid., p. 101-106), pode-se 

perceber  um  movimento  relacional,  por  vezes  conflitivo,  tenso, 

desestruturante  que  se  estabelece  entre  as  referências  oficiais  de 

ordenação curricular, que se poderiam chamar de expectativas ou de 

conteúdos considerados culturalmente necessários, nas priorizações 

estabelecidas nos projetos pedagógicos das escolas e nos materiais 

didáticos fornecidos aos professores e também nas aulas planificadas 

por estes, e aquilo que efetivamente é realizado em sala de aula, 

moldado a partir da influência de inúmeros agentes e forças, entre os 

quais os professores, mas também os alunos e, principalmente, as 

suas indisciplinas.

Pode-se  inferir,  com base  nisso  e  na  análise  realizada  por 

Ennis  (1996)  sobre  os  impactos  produzidos  pela  indisciplina  no 

gerenciamento da sala de aula e nas decisões sobre os conteúdos 

pretendidos, a sustentação de outras duas teses sobre currículo no 

Brasil, a de um território em disputa, conforme expressa por Arroyo 
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(2011), e a de território contestado, defendida por Silva (1995). Ou 

seja, o currículo expressa fundamentalmente uma relação de poder, 

uma disputa  por  afirmação  de  lógicas,  discursos  e  de  sujeitos  da 

prática pedagógica, um campo onde se produzem relações sociais e 

escolhas, baseadas na seleção de conhecimentos, valores e saberes.

Nesse campo de relações e escolhas, marcadamente conflitivo, 

os professores se empenham por motivar e ensinar, reclamam pelo 

interesse de seus alunos e por autonomia para adaptar o currículo 

tendo em vista os contextos escolares em que atuam; mas, também, 

tendo em vista os confrontos com a indisciplina nas suas salas de 

aula,  passam  a  evitar  as  situações  e  conteúdos  potencialmente 

provocadores de conflitos, a partir seja do seu entendimento de ser 

esta a única forma possível de continuar com os alunos em sala, de 

‘capturá-los’ para suas aulas, seja pela sua desconfiança na resolução 

destes conflitos em instâncias fora da sala de aula, como orientação 

educacional e/ou direção, e também por diversas razões, sentirem-se 

despreparados ou desamparados por estes para o gerenciamento de 

classes conflituosas e desafiadoras. 

É um mal estar que os angustia porque se sentem impedidos 

de  cumprir  o  programa,  de  transmitir  o  conteúdo  pretendido,  o 

currículo conforme estabelecido pela escola, e passam a questionar-

se em seu papel enquanto professores, em sua identidade docente, 

diante  de  um  sentimento  sempre  presente  de  frustração,  de 

desconexão com seus alunos, de estar ensinando ‘apenas o básico’. 

Percebem-se, tal como seus alunos, descolados, desapropriados do 

currículo. 

Conclui-se, portanto, que a indisciplina em sala de aula pode 

atuar  como  uma  força  desestabilizadora  dos  tempos,  espaços, 

rotinas,  saberes  e relações  que estabelecem neste contexto.  Suas 

expressões,  significados  e  intensidade  estariam  desse  modo, 

diretamente  relacionadas  ao  que  se  oferece  aos  alunos  enquanto 
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experiências  de  aprendizagem  e  possibilidades  de  relações,  e 

também, ao modo como estas  lhes  são oferecidas.  Contudo,  suas 

implicações para o currículo dependeriam, em grande medida, dos 

modos como os professores interpretam seus significados, de como 

se posicionam diante da possibilidade de sua resolução ou de sua 

negação, e também de como se sentem habilitados ou não para o seu 

enfrentamento.  Isto  porque  se  compreende  ser  a  partir  desses 

fatores que os professores interpretam a sua prática e reelaboram 

suas estratégias didáticas. Diante do que, percebe-se a convergência 

entre o clima que se estabelece no contexto da sala de aula e seus 

efeitos  na prática docente  e,  consequente  a isso,  nas  decorrentes 

expectativas e nos contextos  de aprendizagem que os  professores 

proporcionam aos seus alunos. 

Aponta-se ainda, deste modo, para a necessidade de ampliar a 

compreensão sobre a indisciplina e as formas de resolver ou prevenir 

estes conflitos em sala de aula, de modo a possibilitar outro olhar, 

novas  perspectivas  e  novas  referências  para  a  prática  e  para  a 

relação  pedagógica,  baseadas  em  uma  nova  equação  quanto  às 

relações  de  poder  entre  professores  e  alunos,  abrindo  novas 

perspectivas para o currículo em que se pudesse, ao mesmo tempo, 

produzir um contexto favorável à relação, mas também ao conteúdo, 

ou seja, à ensinagem e à aprendizagem.
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Resumo:  O presente  trabalho tem por  objetivo  apresentar  os principais 
resultados  das  questões  sobre  violência  nas  escolas  publicas  de  ensino 
fundamental percebidas por professores e diretores das escolas por ocasião 
da PROVA BRASIL 2007. Os questionários foram respondidos por 55.462 
profissionais da educação, sendo 47.306 professores (4as. e 8as. series) e 
8.156  diretores.  Foram  feitas  39  perguntas  aos  diretores  e  27  aos 
professores. Os questionários respondidos contemplam inúmeras perguntas 
sobre violência no ambiente escolar e suas várias formas (atentado, furto, 
roubo, depredação, pichação, sujeira, consumo e trafico de drogas). Neste 
artigo selecionamos aquelas questões cujas respostas indicavam situações 
de maior preocupação de professores e diretores. Os resultados apontaram 
uma predominância de atos de violência (agressão verbal) nas escolas dos 
três estados do sul orientada nas direções aluno-aluno e aluno-professor, 
na percepção dos professores, bem como uma forte proporção de atitudes e 
ações  com envolvimento  de  drogas  e  agentes  externos  às  escolas.  Em 
alguns casos as diferenças entre os três estados foi bastante acentuada. O 
desmembramento  geográfico,  administrativo  e  institucional  dos  dados 
permite capturar as diferenças mais acentuadas desta questão, assim como 
sugerir a direção onde a atenção pública deve ser diferenciada na forma das 
políticas de segurança escolar. 
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Introdução

Furtos de lapiseira, roubos de celulares, pontapés, empurrões, 

xingamentos;  brincadeirinhas,  bullying,  depredações  da  escola, 

pichações, socos, perfurações corporais, presença de armas de fogo, 

gangues, ameaças à vida, tráfico de drogas e morte, dentre outros. 

Trata-se de fenômenos que também passaram a se manifestar  no 

intramuros das escolas brasileiras, bem como em outras partes da 

aldeia  global.  Acontecimentos  completamente  diversos  em si,  com 

capacidades distintas de impactar a coesão social, com consequências 

bastante diversas tanto para quem comete, quanto para quem sofre, 

mas que são postas sob um mesmo conceito, demasiadamente amplo 

e possivelmente incapaz de pormenorizar suas especificidades. 

Neste  trabalho  vamos  abordar  uma  dimensão  restrita  da 

questão da violência nas escolas, porém ampla na sua base de dados. 

Nossa proposta neste trabalho é mostrar a experiência vivida bem 

como a percepção de professores  e diretores  das escolas  publicas 

(municipais  e  estaduais)  do  ensino  fundamental  dos  estados  do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A base de dados são os 

questionários respondidos por professores e diretores por ocasião da 

Prova  Brasil  20071.  Os  questionários  respondidos  contemplam 

inúmeras perguntas sobre violência no ambiente escolar e suas várias 

formas  (atentado,  furto,  roubo,  depredação,  pichação,  sujeira, 

consumo  e  trafico  de  drogas).  Os  professores  e  diretores 

respondentes  dos  três  estados  totalizam  47.306  e  8.156, 

respectivamente (veja quadro 1).

A  possibilidade  de  registrar  dados  de  larga  escala  sobre  o 

tema é nosso primeiro e principal objetivo neste trabalho, dado que a 

produção  deste  tipo  de  informação  e  conhecimento  sempre  foi 

1  Este trabalho é um dos resultados do projetos  Análise e Avaliação dos 
Indicadores  Educacionais  da  Região  Sul,  projeto  aprovado  pelo  edital  OBEDUC 
2010, CAPES/INEP.
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bastante restrito a estudos de caso ou pesquisa de baixa escala. A 

ampliação  da  analise  destes  dados  com  o  uso  de  parâmetros 

estatísticos  mais  complexos  (cruzamentos,  correlação,  regressão, 

etc.) está sendo processada no âmbito deste projeto, assim como a 

comparação com os dados da PROVA BRASIL 20111. A cobertura dos 

três  estados  do  sul  dos  país  é  um recorte  original  do  projeto  de 

pesquisa. Outros trabalhos já recortaram os dados da temática para 

as  microrregiões  de  Santa  Catarina  (vide  Colvara  2011).  Nos 

limitamos aqui a apresentar apenas os dados que tiveram proporções 

percentuais mais elevadas dos perceptores.

Aspectos Conceituais 

Na  tentativa  de  definir  o  fenômeno  “violência  no  cotidiano 

escolar”,  cientistas  de  distintos  campos  de  saberes  despendem 

esforços no campo das pesquisas em busca de um termo adequado 

que  possa  servir  ao  aprimoramento  das  análises.  Alguns  autores 

preferem  tratar  sociologicamente  como  violentia  apenas  os  atos 

tipificados  nos  respectivos  Códigos  Penais,  cuja  legislação  impõe 

sanções como detenção ou reclusão; medidas restritivas de liberdade, 

normalmente tidas como  violências duras, restringindo as pesquisas 

somente  aos  aspectos  mais  graves,  em contrapartida,  Bourdieu  & 

Passeron  (1982)  chegam  a  reconhecer  a  existência  da  violência 

simbólica, de impor significados culturais como verdadeiros, mas que, 

no entanto, são arbitrários, compondo o capital simbólico das classes 

dominantes, o que nos leva ao encontro de outra possível forma de 

violência: aquela cometida pela própria Instituição de ensino.

Entre esses dois extremos há inúmeras outras definições que 

são costumeiramente alardeadas, com slogans sensacionalistas que 

apregoam  a  política  da  tolerância zero,  típicas  da  sociedade  do 

1 Apesar de já publicados os dados da PROVA BRASIL 2009 sofreram perdas no seu 
processamento por motivos técnicos, estando impedidos de serem utilizados. Os 
dados da edição 2011 ainda serão publicados.

172



espetáculo já visualizada pelas teorias do sociólogo Eric Debardieux. 

Quando  tratamos  do  multifacetado  fenômeno  das  violências  que 

ocorrem nas  escolas,  o  campo midiático  costuma incrementar  seu 

costumeiro  alarde,  pois  o  espaço  outrora  sacralizado tornou-se 

profano, cujas crianças inocentes acabam sendo vítimas de monstros 

perversos, expondo  às famílias  a  um  permanente  clima  de 

intranqüilidade.  Isso  quando  não  resolve  imputar  aos  alunos 

características  bestiais,  criminalizando  a  juventude  e  colocando-os 

em  um status  que  exige  um permanente  controle,  que  deve  ser 

exercido pelos adultos que controlam o estado, a sociedade civil, e 

também as escolas. 

O processo de democratização da educação desenvolvido no 

contexto brasileiro a partir da década de 1990 e que adentra até os 

dias atuais, contribuiu de acordo com Portela (2006) para o processo 

de  universalização  do  ensino  fundamental.  A  escola  que 

anteriormente era tida como um lócus mais restrito passou a agregar 

alunos de distintas classes sociais, idades e culturas, ampliando seu 

alcance  em  busca  da  redução  dos  alarmantes  índices  de 

analfabetismo que o país convivia no início da década, colocando lado 

a  lado  nas  carteiras  escolares  uma  diversidade  social  outrora 

inexistente. Clima propício ao conflito, não obstante o inegável ganho 

social da inclusão (SPOSITO, 2002). 

De acordo com Zaluar (2007), as transformações promovidas 

com  implementação  de  políticas  educacionais  nos  anos  1990, 

coincidiram com as  novas  expectativas  que  a  sociedade  brasileira 

gerou  por  ocasião  da  abertura  democrática,  no  que  tange  à 

empregabilidade dos jovens, exercício da cidadania e liberdades civis 

trazidas pela Constituição Federal de 1988, mas que, no entanto, não 

se transformaram em  direitos de fato,  causando uma explosão da 

violência em todo o país, também causadas pelo sucateamento do 
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poder judiciário e da redução da autoridade policial. 

A disseminação do crime-negócio e da economia subterrânea 

motivou  inúmeros  jovens  a  optar  pelo  caminho  do  crime, 

notoriamente muito mais lucrativo do quê as ofertas do mercado de 

trabalho  (ZALUAR,  2011).  Portanto,  o  fracasso  da  democracia 

inacabada  estava  diretamente  ligado  ao  fracasso  da  segurança 

pública.  Sabidamente,  nem  só  o  crime-negócio faz  vítimas  nas 

escolas.  Há  fatores  individuais  (FARRINGTON,  2002),  familiares, 

relativos à vulnerabilidade do social do bairro, e também relativos aos 

riscos e as escolhas trazidas pela modernidade, como a construção da 

identidade,  os  valores  trazidos  pela  sociedade  pós-tradicional,  a 

insegurança  ontológica  e  a  desintegração  dos  laços  humanos 

(GIDDENS, 2002), que muitas vezes deslocam seu comportamento, 

levando-os agir em seu ethos guerreiro, ligada às relações de poder 

entre grupos, que não necessariamente tenham relações alguma com 

o  crime-negócio,  tampouco  com  reivindicações  políticas 

revolucionárias,  levando-os  a  estar  junto  à  toa,  muitas  vezes 

identificando-se com a linguagem da violência (MAFFESOLI, 2000). 

Indubitavelmente, o fenômeno da violência escolar existe, e 

hoje  têm  contornos  mais  diversos  do  que  há  duas  décadas 

(CHARLOT, 2002). ABRAMOVAY (2005), SPOSITO (2002), e inúmeros 

outros  trabalhos  acadêmicos  cumpriram a função  de reconhecer  a 

magnitude  da  questão,  que  faz  parte  da  agenda pública  européia 

(BLAYA, DEBARDIEUX, 2002) e inegavelmente constitui um desafio 

para os educadores modernos do mundo todo.

Os perigos da violência do meio escolar são inúmeros: geram 

abandonos  precoces,  estão fortemente  associados  à  rotatividade  e 

absenteísmo dos professores e alunos, e há evidências empíricas de 

estar fortemente associados ao clima escolar (COLVARA, 2011). Além 

disso,  geram  mortes,  graves  danos  físicos  e  principalmente 
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psicológicos, estando ligados a crimes, transgressões e incivilidades, 

na feliz definição de Bernard Charlot (2002).

Metodologia

Como já esclarecemos na Introdução este trabalha apresenta 

o  processamento  dos  questionários  professores  e  diretores 

preenchido por ocasião da Prova Brasil 2007. O questionário diretores 

contempla 39 perguntas sobre o tema professores 27. As perguntas 

são fechadas e todas envolvem possíveis agressores internos (alunos, 

professores  e  funcionários)  e  externos,  em  varias  modalidade  de 

violência. Os questionários não possibilitam executar uma chave de 

tal forma a associar escola, alunos, professor e diretor. Ao mesmo 

tempo em que esta é uma limitação para a pesquisa é uma forma de 

proteção ética aos grupos sociais envolvidos. 

As pesquisas de caráter quantitativo e de larga escala como 

desta  que  estamos  trabalhando,  se  por  um  lado  apresentam 

restrições quanto à explicitação de aspetos subjetivos do tema, tem 

como  atributo  positivo  a  universalização  dos  dados.  Conforme 

podemos  conferir  no  quadro  abaixo  estamos  apresentando  os 

resultados dos questionários respondidos por 55.462 profissionais da 

educação (professores das 4as. e 8as. séries das escolas publicas de 

Ensino Fundamental da região sul)1.

Quadro I

Fonte: INEP/NIPP

1 É importante registrar que o questionário aplicado aos alunos não tem nenhuma 
pergunta sobre violência.
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Análise dos Dados

Como  já  afirmamos,  restringimos  a  apresentação  dos 

resultados,  isto é, das respostas de todas as perguntas feitas nos 

questionários,  primeiramente  porque  nem  todas  apresentaram 

resultados significativos e, em segundo porque a exposição de todos 

os  gráficos  tornaria  muito  extenso  este  artigo.  A  seguir 

apresentaremos  os  gráficos  mais  relevantes  das  respostas  do 

professores e em seguida dos diretores.

No  gráfico  1  a  mais  significativa  forma  de  agressão  a 

professores por parte dos alunos foi a agressão verbal, tendo sido 

também registrado agressão física (entre 7,0% e 9,0%) a professores 

por parte de alunos. É de ser registras agressão verbal professores-

professores (entre 9,8% e 13,9%).

Gráfico 1 - professores
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PARTE DE ALUNO

sim

não

Fonte: Prova Brasil 2007/NIPP

O quadro abaixo é fortemente revelador de agressões alunos-

alunos, percebidos por professores. O maior destaque é a diferença 

entre os estados, sendo o RS com maior índice de agressão. Este 

resultados indica que possa haver também uma grande diversidade 

regional  no  interior  dos  estados,  assim  como  por  dependência 

administrativa da escola ( municipal, estadual ou federal).
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Gráfico 2 – professores
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sim

não

 

Fonte: Prova Brasil 2007/NIPP

Quase na mesma proporção de agressão verbal está a agressão 

física alunos-alunos, no entanto as diferenças estaduais não são tão 

significativas.

Gráfico 3 – professores

Fonte: Prova Brasil 2007/NIPP

O gráfico abaixo é praticamente um registro de ocorrência, pois 

remete a fatos ocorridos com os professores enquanto ministravam 

aulas.No Paraná o índice de Agressão foi um pouco mais elevado.
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Gráfico 4 - professores

Fonte: Prova Brasil 2007/NIPP

Apesar  da  semelhança  nas  perguntas  feitas  a  professores  e 

diretores, as percepções destes foram mais significativas em aspectos 

relacionados  a  escola  como  um  todo  como  depredações, 

pichações,roubo ou furto uso ou trafico de drogas. Chama atenção o 

grande  percentual  (até  46%)  de  respostas  missing  dos  diretores 

quando a pergunta remetia a agressão, roubo ou furto cometidas por 

agentes  internos  (  alunos,  professores  ou  funcionários).  Aqui 

podemos  deduzir  vários  fatores,  entre  o  constrangimento, 

importância dos fatos, até a desinformação. Mesmo assim, os gráficos 

6 e 7 indicam furto e pichação por membros de dentro da escola.

Gráfico 5 - Diretores

Fonte: Prova Brasil 2007/NIPP
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Grafico 6 – Diretores

Fonte: Prova Brasil 2007/NIPP

Os dois gráficos seguintes indicam um problema que atinge de 

forma m ais direta o diretor da escola que é o consumo e trafico de 

drogas;  neste  caso  os  agentes  externos  foram  os  dados  mais 

significativos, com maior destaque para o RS em ambos os casos. 

Gráfico 7 - diretores

Fonte: Prova Brasil 2007/NIPP
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Gráfico 8 - diretores

Fonte: Prova Brasil 2007/NIPP

Considerações Finais

O  fenômeno  da  violência  nas  escolas  suscita  entre  outros 

questionamentos  o  papel  das  escolas  no  processo  educacional  ou 

civilizatório, de controlar  ou  reduzir o ethos guerreiro de seus alunos 

e,  se,  com  quais  medidas?   Qual  a  medida  certa  entre 

permissividade, claramente nociva à convivência social e que pode 

gerar inúmeras vítimas nas escolas,  e a  ditadura dos adultos,  em 

controlar mentes e corpos dos alunos, negarem-lhes seus próprios 

significados, sem dar-lhes as oportunidades esperadas, tampouco a 

cidadania desejada? 

Certamente, a resposta não passa pela instalação de câmaras 

de vigilância, utilização do aparato policial nas escolas, manutenção 

do  currículo  conservador,  ampliação  da  punição  dos  alunos,  e 

aumento dos gastos públicos com catracas eletrônicas, equipamentos 

de raio-x, e construção de muros e grades que por vezes aproximam 

os estabelecimentos de ensino a presídios. 

Deve-se  reconhecer  que  parte  das  incivilidades  e 
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transgressões  que ocorrem vêm de uma linguagem específica  dos 

jovens,  cujo  sentido  da  ação  social  nada  tem  a  ver  com  o  que 

normalmente é percebido pelos adultos. Acusam-nos de  marginais, 

quando muitas vezes estão expressando uma linguagem de grupo, 

típicas  da  juventude,  entre  companheiros  de  classe.  Se  possível, 

deve-se estimular o uso das agressividades para as artes, esportes, 

dentre  outras  formas  de  manifestações,  mas  saber  que  ao 

convivermos  com  seres  humanos,  a  violência  é  algo  que  está 

presente  como  constituinte  das  relações,  devendo  ser  aceita  em 

certos níveis.

Uma pesquisa de larga escala não se propõe à exatidão de 

dados e ao resgate de subjetividades dos fenômenos que se propõe 

analisa.  Os resultados  de  uma pesquisa  desta  natureza indicam a 

proporção dos fenômenos e os estudos comparativos,  temporais  e 

espaciais possibilitam, a partir de uma sustentação teórica produzir 

hipóteses, ai sim para pesquisa de natureza qualitativa.

Os resultados desta pesquisa indicam uma predominância de 

atos de violência, principalmente de  agressão verbal e física,  nas 

escolas dos três estados do sul orientada nas direções aluno-aluno e 

aluno-professor, na percepção dos professores, bem como uma forte 

proporção de atitudes e ações perpassados por drogas a partir  de 

agentes externos às escolas. Em alguns casos as diferenças entre os 

três estados foi bastante acentuada. O desmembramento de recorte 

geográfico, administrativo e institucional dos dados permite capturar 

as diferenças mais acentuadas desta questão, assim como sugerir a 

direção onde a atenção pública deve ser diferenciada na forma das 

políticas de segurança escolar.
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Resumo: A proposta deste estudo é analisar os direitos humanos na escola 
e  o  desafio  da  indisciplina  escolar.  A  partir  do  enfoque,  optamos 
inicialmente por delinear a construção da noção de direitos humanos e os 
contornos  da  concepção  de  educação,  tendo  em  vista  a  ideia 
contemporânea de educação em direitos humanos. Num segundo momento, 
desenvolvidos os tópicos sobre direitos humanos e educação em direitos 
humanos, o estudo passa a se concentrar na relação entre os desafios da 
indisciplina e os direitos humanos na escola. Nesse momento, analisamos a 
importância  da  educação  em direitos  humanos  quanto  ao  embasamento 
teórico e prático que norteiam todo o desenvolvimento curricular  até as 
práticas pedagógicas e a formação de professores. Ao final, apresentamos 
algumas considerações, no sentido de oferecer uma contribuição à busca de 
novas estratégias capazes de redefinir e recriar a relação entre educação 
em direitos humanos e o desafio da indisciplina escolar.

Palavras-chave: Educação. Direitos Humanos. Indisciplina.

Introdução 

A proposta  deste estudo é analisar  os  direitos  humanos na 

escola  e  o  desafio  da  indisciplina  escolar.  A  partir  do  enfoque, 

optamos inicialmente por delinear a construção da noção de direitos 

humanos, num breve processo histórico. Também sob esse prisma, 

traçamos os contornos da concepção de educação, tendo em vista a 

ideia contemporânea de educação em direitos humanos. 

Num  segundo  momento,  desenvolvidos  os  tópicos  sobre 

direitos humanos e educação em direitos humanos, o estudo passa a 

se concentrar na relação entre os desafios da indisciplina e os direitos 

humanos na escola.  Nesse momento, analisamos a importância da 
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educação  em direitos  humanos  quanto  ao embasamento  teórico  e 

prático  que  norteiam  todo  o  desenvolvimento  curricular  até  as 

práticas pedagógicas e a formação de professores. 

Ao final, apresentamos algumas considerações, no sentido de 

oferecer uma contribuição à busca de novas estratégias capazes de 

redefinir e recriar a relação entre educação em direitos humanos e o 

desafio da indisciplina escolar.

Direitos Humanos: breve relato histórico

Os  direitos  humanos  foram e  são  construídos  ao  longo  da 

história.  Para  Bobbio  (2004)  o  fundamento  histórico  dos  direitos 

humanos expressa sua natureza variável e dependente do momento 

concreto em que se formulam. Nesse passo, destacamos uma breve 

análise histórica dessa construção dos direitos humanos.

Na construção dos direitos humanos, podemos afirmar que o 

desenvolvimento da sociedade moderna trouxe grandes modificações, 

por um lado apresentaram a solidificação de direitos de liberdade, 

tanto no contexto da Revolução Francesa que proclamou os princípios 

universais de "Liberdade, Igualdade e Fraternidade" (Liberté, Egalité, 

Fraternité), quanto na edição do Bill of Rights da Inglaterra durante a 

Revolução Industrial,  cujas conquistas imprimiram uma nova visão 

dos direitos do indivíduo e do cidadão, pois lutaram pela igualdade 

civil e pela liberdade individual. 

Os Estados Unidos da América, também contribuíram para a 

noção dos direitos dos homens, dentro de uma visão capitalista de 

produção, com ênfase na liberdade do ser humano. Com a Revolução 

Americana  e  com  a  elaboração  da  Declaração  de  Independência, 

surgiu a Declaração do Bom Povo de Virgínia que, tanto uma quanto 

outra,  afirmaram  que  todos  os  homens  são  livres  e  iguais 

(TRINDADE, 2002, p. 98).

184



A Constituição Mexicana, por outro lado, surgiu depois de uma 

revolução sangrenta que objetivava proibir sucessivas reeleições do 

presidente,  liberdades  individuais  e  políticas,  reduzir  o  poder  da 

igreja,  ampliar  a  educação  gratuita,  reforma  agrária  e  o  trabalho 

assalariado. Foi a primeira Constituição a garantir direitos sociais. 

Os  direitos  sociais,  de  acordo  com  Comparato  (2008), 

surgiram,  historicamente,  "como criações  do movimento  socialista, 

que sempre colocou no pináculo da hierarquia de valores a igualdade 

de todos os grupo ou classes sociais, no acesso a condições de vida 

digna".

No  contexto  da  proteção  de  direitos  econômicos,  sociais  e 

culturais, a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado 

(Rússia)  de  1918  garante  a  liberdade  e  o  desenvolvimento  do 

trabalho com garantias efetivas aos trabalhadores, e a Constituição 

de Weimar ou a Constituição da Alemanha foi “a melhor defesa da 

dignidade humana ao contemplar os direitos civis e políticos – que o 

comunismo negava – com os direitos econômicos e sociais, ignorados 

pelo liberal-capitalismo” (COMPARATO, 2008).

 Dessa  forma  podemos  afirmar  que  essa  Constituição 

influenciou  a  elaboração  de  inúmeras  expressões  jurídicas  em 

diversos países, uma vez que apresentou de um lado a organização 

do  Estado  e,  de  outro,  as  liberdades  individuais  e  os  direitos 

econômicos e sociais dos indivíduos, assim como as medidas relativas 

à  maneira  como  deve  atuar  o  Estado  na  implantação  de  tais 

garantias.

Ao término da 2ª Guerra Mundial, alguns países se reuniram e 

criaram  a  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU),  em  1945,  que 

demonstrou a preocupação desses países com o resgate da noção de 

direitos  humanos  (TRINDADE,  2002,  p.  189).  Os  acontecimentos 

durante a guerra, o genocídio e as demais atrocidades cometidas e, 

também,  com  as  preocupações  pós-guerra,  mostraram  que  a 
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comunidade  internacional  precisava  preocupar-se  com  o 

reconhecimento  dos  direitos  humanos.  Com isso,  surge  em 1948, 

pela resolução número 217 da Assembleia Geral das Nações Unidas, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH).

Os  direitos  humanos  são  compreendidos  como  valores 

universais, construídos e reconstruídos constantemente, produto de 

direitos  históricos,  ou  seja,  “nascidos  em  certas  circunstâncias, 

caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos 

poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem 

de uma vez por todas” (BOBBIO, 2004, p. 5). 

A  construção  dos  direitos  humanos,  a  partir  da  DUDH, 

consagrou o direito internacional  dos direitos humanos. Essa visão 

procurou integrar os direitos civis e políticos aos econômicos, sociais 

e culturais, e mais tarde, aos direitos da solidariedade ou difusos, de 

toda  humanidade.  A  integração  entre  esses  direitos  pode  ser 

analisada como uma construção constante, uma vez que, insiste a 

necessidade de unificar os instrumentos jurídicos que dão suporte aos 

direitos  humanos  e  a  práxis  vislumbrada  nos  diferentes  países 

(BOBBIO, 2004). 

Ainda que a noção e a concretização dos direitos humanos não 

seja uma tarefa finalizada, seu reconhecimento e proteção estão na 

base  das  constituições  democráticas  modernas  de  muitos  países. 

Ademais,  podemos  perceber  a  crescente  incorporação  do  debate 

sobre o tema dos direitos humanos nos diversos cenários nacionais e 

internacionais, passando a ser pauta de discussões de pesquisadores, 

políticos  e  outros  atores  sociais,  em  seminários  de  estudo  e  em 

conferências,  nas  políticas  públicas,  organizações  não 

governamentais, escolas e nas universidades. 

Para o reconhecimento e efetivação dos direitos universais um 

dos meios adequados é através da educação em direitos humanos. 

Nesse  sentido,  a  Declaração  de  Viena  de  1993,  aponta  que,  a 
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“educação em direitos humanos é elemento essencial para promover 

e estabelecer relações estáveis e harmoniosas entre as comunidades 

e para fomentar o entendimento mútuo, a tolerância e a paz”, tal 

como estão identificados nos direitos humanos e nos instrumentos 

relacionados, tanto internacionais como regionais.

Educação em Direitos Humanos e o desafio da indisciplina 
escolar

A educação em direitos humanos é extremamente relevante 

no  mundo  contemporâneo,  uma  vez  que  pode  penetrar  e  afetar 

diferentes camadas da sociedade, contribuindo para que os direitos 

humanos não sejam violados. Os direitos da humanidade “tornam-se 

um  estímulo  ideológico-cultural  que  fortalece  as  pessoas.  Esse 

fortalecimento leva democracias mais consistentes e ações concretas, 

resultando em mais oportunidades para os indivíduos capacitados e 

para a sociedade como um todo” (MAGENDZO, 2007, p. 667). 

Reale Júnior (2008, p. 169) afirma que a responsabilidade da 

eficácia dos direitos humanos está ligada a Educação, pois é nela que 

podemos  formar  e  criar  uma  cultura  de  respeito  aos  Direitos 

Humanos.  Para o mesmo autor,  o meio educacional  proporciona a 

luta  em favor  dos  direitos  de  todos  os  homens  e  pode  impedir  o 

desprezo e o desrespeito aos mesmos, assim como o esquecimento 

frente  às  graves  violações  praticadas  ao  longo  da  história  da 

humanidade. 

Quando  abordamos  a  educação,  como  responsável  pela 

formação de uma cultura de conhecimento e efetivação dos direitos 

da  humanidade,  não  concluímos  que  essa  é  a  única  forma  para 

conseguirmos o respeito aos direitos humanos, nem sinalizamos para 

mais um “modismo pedagógico” e, claramente, não eximimos o papel 

de cada Estado agir em outras frentes para que o conhecimento e a 

efetivação  dos  direitos  do  homem aconteçam.  Indicamos,  por  um 
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lado, que através da educação, em seus diferentes níveis formais e 

não  formais,  podemos  fazer  um  grande  salto  qualitativo  e 

quantitativo de uma cultura dos direitos humanos. 

Maués e Weyl  (2007, p.  108)  afirmam que a educação em 

direitos  humanos  “implica  a  constante  pesquisa  desse  aberto  e 

dinâmico objeto”. Para os referidos autores, necessitamos ampliar os 

processos compreensivos acerca dos humanos, de sua natureza, da 

sua cultura, de suas normas, de seu viver e constituir uma pedagogia 

dos  direitos  humanos  que  retorne  ao  pensamento  filosófico,  que 

possa  refletir  em  torno  das  formas  que  banalizam  e  naturalizam 

violações de direitos e “relações humanas de submissão, exclusão, 

exploração,  discriminação,  da  violência,  preconceito,  perseguição, 

enfim” (MAUÉS E WEYL, 2007, p. 108).

Candau (2007,  407)  afirma que formar  sujeitos  de direito1, 

favorecer  processos  de  empoderamento2 e  educar  para  o  nunca 

mais3,  constituem  hoje  o  horizonte  de  sentido  da  educação  em 

Direitos  Humanos.  Para  a  autora  isso  perpassa  pela  formação  de 

professores,  pois,  “não se  pode  conceber  o  papel  dos  educadores 

como  meros  técnicos,  instrutores,  responsáveis  unicamente  pelo 

ensino  das  diferentes  áreas  curriculares  e  por  funções  de 

normalização e disciplinamento” (CANDAU, 2007, p. 410-411). 

Tendo  em  vista  a  urgente  pauta  de  educação  em  direitos 

humanos  ser  implantada efetivamente  na  educação  nos  diferentes 

níveis  de  ensino,  é  preciso  refletir  sobre  alguns  dos  desafios  que 

estão  presentes  na  escola,  entre  eles,  as  manifestações  de 

1 Sujeito de direito é a pessoa que tem como atributos direitos e obrigações.
2 Favorecer  o  processo  de  empoderamento  significa  principalmente  mostrar  a 
sociedade orientada aos atores sociais que, historicamente, tiveram menos poder 
na sociedade, ou seja, menos capacidade de influírem nas decisões e nos processos 
coletivos,  que  tem  uma  dimensão  coletiva,  trabalha  com  grupos  sociais 
minoritários,  discriminados,  marginalizados,  etc,  favorecendo  sua  organização  e 
participação ativa na sociedade civil (CANDAU, 2007, p. 404-405).
3 A teoria do nunca mais reflete que devemos estar atentos para que as violações 
de direitos humanos que aconteceram no passado não voltem a acontecer.
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indisciplina.  

Dessa forma, tanto compreender o que significam os direitos 

humanos,  que  nos  dedicamos  num  primeiro  momento,  quanto 

visualizar  esses  direitos  na  educação  e  compreender  algumas  das 

diferentes expressões de indisciplina se faz necessário. 

A  noção  de  indisciplina  escolar  se  aproxima  dos  direitos 

humanos uma vez que a busca pelo significado das expressões de 

indisciplina  não  é  uma  tarefa  finalizada,  pois  suas  manifestações 

podem  refletir  diversos  significados  dependendo  do  tempo  e  do 

espaço.

Muitas  vezes,  insistimos  em  conceitos  e  compreensões  da 

indisciplina  como  condutas  contrárias  ao  regimento  escolar  ou 

condutas que atrapalham o andamento das aulas e que devem ter 

como consequência a punição. Entretanto, essas expressões podem 

ser  analisadas  mais  profundamente.  Isso  é  indicado  em  várias 

pesquisas feitas no Brasil e no mundo, em diferentes universidades1. 

1 Universidade  de  São  Paulo  (SANTOS,  L.  P.  Garotas  indisciplinadas  numa 
escola  de  Ensino  Médio:  um  estudo  sob  enfoque  de  gênero.  2007.  208  f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) Faculdade de Educação, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2007.), Universidade Estadual de Campinas (ALVES, C. M. S. D. 
(In)disciplina na Escola: cenas da complexidade de um cotidiano escolar. 2002. 
160 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, 
Programa  de  Pós-Graduação,  Campinas,  2002;  VINHA  e  TOGNETTA,  (orgs.) 
Conflitos na instituição educativa.  Perigo ou oportunidade? Contribuições  da 
Psicologia.  Campinas:  Mercado de Letras,  2011),  Universidade Estadual  Paulista 
(ZANDONATO, Z. L.  Indisciplina escolar e relação professor – aluno, uma 
análise sob as perspectivas moral e institucional. 2004. 191 f. Dissertação 
(Mestrado  em Educação)  –  Programa  de  Pós-Graduação,  Universidade  Estadual 
Paulista, Presidente Prudente, 2004), Universidade Tuiuti do Paraná (OLIVEIRA, R. 
L. G. As atitudes dos professores relacionadas à indisciplina escolar. 2004. 
186  f.  Dissertação  (Mestrado  em  Educação)  –  Programa  de  Pós-Graduação, 
Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2004; DAMKE, A. S. A percepção social 
da  indisciplina  escolar.  2007.  181  f.  Dissertação  (Mestrado  em Educação)  – 
Programa  de  Pós-Graduação,  Universidade  Tuiuti  do  Paraná,  Curitiba,  2007; 
SIMON, I.  Indisciplina escolar e autoridade docente. 2008. 100f. Dissertação 
(Mestrado em Educação)  – Programa de Pós-Graduação,  Universidade Tuiuti  do 
Paraná, Curitiba, 2008; entre outros), Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(XAVIER, 2006; FORTUNA, 2006), Universidade Federal do Paraná (KAFROUNI, M. 
A.  S.  Escola,  autoridade  e  indisciplina:  um  estudo  de  caso.  2007.  97  f. 
Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Programa de Pós-Graduação, Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2007), e também em Universidades de outros países 
tais  como:  Chile,  Estados  Unidos  da  América,  Portugal,  Inglaterra,  Espanha  e 
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Para Pedro-Silva (2006) é equivocada a ideia de punir o aluno 

que  faz  bagunça  tirando  dele  a  possibilidade  de  participar  da 

educação  física  ou  lhe  tirar  pontos  de  sua  nota,  em  virtude  da 

bagunça,  por  exemplo.  O mesmo autor  afirma que a  escola  deve 

abolir qualquer forma de humilhação, ademais se queremos alunos 

disciplinados, é imperativos mudar a maneira como os aprendizes são 

tratados  pelos  professores  e  demais  membros  da  escola,  pois  as 

relações atuais não devem ser calcadas no respeito unilateral e na 

humilhação.  

Alguns  tipos  de  punições  e  humilhações  em  razão  de 

manifestações  de  indisciplina  praticada por  criança  ou  adolescente 

devem ser  revistas,  pois  muitas  vezes  não  são  contempladas  no 

regimento escolar por se tratarem de punições que se afastam das 

questões  pedagógicas  e  principalmente  são  ofensivas  aos  direitos 

humanos e, por fim, contrariam a educação em direitos humanos.

Xavier (2006, p. 154) afirma:

[...]  a  indústria  cultural,  as  modernas tecnologias  de 
vigilância e os dispositivos eletrônicos de controle, tão 
disseminados na sociedade contemporânea – celulares, 
circuitos de TV, os “pardais” e os “caetanos”, - não irão 
dar  conta  dessa  necessidade?  É  possível  que  a 
pedagogia disciplinar preconizada pelo Iluminismo, tão 
bem  formalizada  por  Kant,  não  seja  mais  tão 
importante ou necessária como foi até poucas décadas 
atrás. O que é possível afirmar é que a discussão da 
questão disciplinar causa desconforto entre professores 
ditos  progressistas,  talvez  por  estar  associada  com 
autoritarismo,  como  falta  de  democracia,  com 
repressão,  sem  que  estas  dimensões  estejam  sendo 
discutidas no recinto das escolas. Não são admitidas as 
intencionalidades  presentes  nas  práticas  pedagógicas 
que continuam “naturalizadas”.  Na verdade,  prega-se 
uma nova ordem para uma antiga escola,  na qual  o 
professor não sabe onde se colocar, e onde ser aluno 
tem conotações diferenciadas das de outras épocas, em 
um  mundo  cuja  lógica  parece  ter  pouco  a  ver  com 
aquela pensada pelo Iluminismo.

outros.
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No mesmo sentido, Pedro-Silva (2006, p. 62-64) sugere que 

para lidar com a indisciplina os professores necessitam “substituir a 

cultura da culpa pela da responsabilidade”, ou seja, em nada adianta 

colocar a culpa na família pelas condutas de indisciplina dos alunos, 

necessitamos  criar  uma  cultura  em que  pais  e  professores  sejam 

agentes  educadores  e  compreendam  as  suas  responsabilidades. 

Ainda, podemos acrescentar que buscar o significado da indisciplina é 

olhar para o outro sujeito e para si mesmo, reconhecendo que todos 

os “envolvidos” são sujeitos de direitos e estão pautados por uma 

educação em direitos humanos que os concebe como tal.  Evitando 

assim, a construção de relações autoritárias e desrespeitosas. Porém, 

isso  requer  conhecimento  sobre  educação  em direitos  humanos  e 

uma  postura  interpretativa  que  foge  de  estereótipos  e  fórmulas 

prontas para evitar a indisciplina.

Se  os  professores  conseguissem  adotar  uma  postura 

interpretativa dos significados da indisciplina, para Fortuna (2006), 

haveria  uma  mudança  nas  manifestações  e  intervenções  sobre  a 

indisciplina. Nas palavras da mesma autora:

[...]  se  as  professoras  conseguissem  adotar  uma 
atitude interpretativa da indisciplina escolar, libertando-
se  do  jogo  da  razão  instrumental  que  reduz  sua 
atuação  pedagógica  à  implementação  de  medidas  e 
afasta-as  da  busca  das  causas,  talvez  pudessem 
entender que muito da agressividade e destrutividade 
de  seus  alunos  é  um  teste  à  sua  capacidade  de 
provocar agressão, bem como um teste à capacidade 
do meio escolar de contê-la, não no sentido de reprimi-
la,  excluí-la  e  castiga-la,  mas  acolhê-la,  dar-lhe  a 
chance  de  se  manifestar  em  segurança.  (FORTUNA, 
2006, p. 101).

Podemos refletir sobre os inúmeros e diferentes fatores que 

estão  relacionados  à  indisciplina  escolar,  mas  não  podemos  nos 
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distanciar da concepção que norteará as ações escolares, ou seja, o 

respeito à educação em direitos humanos.

Nesse ínterim, com base no Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos (2007), as Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos (2012) estabelece no seu artigo 2º que: 

A  Educação  em  Direitos  Humanos,  um  dos  eixos 
fundamentais do direito à educação, refere-se ao uso 
de  concepções  e  práticas  educativas  fundadas  nos 
Direitos Humanos e em seus processos de promoção, 
proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã 
de  sujeitos  de  direitos  e  de  responsabilidades 
individuais e coletivas.

Os direitos humanos como mediador das relações na escola 

pode propiciar momentos de reflexão sobre a indisciplina assim como 

de que maneira ela pode ser compreendida, trabalhada e até mesmo 

evitada. 

Wicher  (2008)  investigou  a  concepção  dos  professores  de 

ensino fundamental da rede pública do Estado de São Paulo/SP sobre 

direitos humanos e (in) disciplina na escola, através de observações 

em sala de aula e entrevistas, com técnicas qualitativas de análise, e 

apontou que para aqueles professores um dos problemas mais graves 

da escola é a indisciplina e consideraram o diálogo como uma das 

formas de se conseguir disciplina em sala de aula. 

A referida pesquisadora compreende a indisciplina como um 

problema necessariamente pedagógico, como um sinal, um indício de 

que a intervenção docente não é satisfatória e adequada, ou seja, “de 

que algo da perspectiva pedagógica é, mais especificamente, da sala 

de  aula,  não  ocorre  de  acordo  com  as  expectativas  de  todos  os 

envolvidos” (WICHER, 2008, p. 93). 

No diálogo da educação em direitos humanos e o desafio da 

indisciplina  escolar  podemos  refletir  sobre  alguns  aspectos  da 
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prevenção  da  indisciplina  que  segundo  Carita  e  Fernandes  (1999) 

constituem-se pelo autoconhecimento do professor, conhecimento do 

aluno, conhecimento do grupo-turma e gestão da sala de aula. As 

autoras  realizaram  um  conjunto  de  orientações  para  prevenir 

problemas na sala de aula, com base na criação de um clima positivo 

no domínio da relação e na organização do trabalho em sala de aula. 

No primeiro enfoque sobre o autoconhecimento do professor, 

Carita e Fernandes (1999, p. 23) apontam que o autoconhecimento é 

necessário uma vez que as atitudes dos professores em sala de aula 

tem influência no desenvolvimento dos alunos, “ou seja, do seu poder 

de modelagem”. Esse poder deve ser consciente, “seja no modo ele 

funciona na e com a classe,  e para esse efeito,  procurar  olhar-se 

imaginando como os seus alunos os veem e o impacto que sobre eles 

têm os seus comportamentos” (CARITA E FERNANDES, 1999, p. 25). 

O processo educativo deve ser revisto pelos sujeitos escolares, 

incorporando nas suas ações a educação na perspectiva dos direitos 

humanos,  assim  como,  possibilitando  que  esses  sujeitos  possam 

“rever  seus  planos,  recolocar  os  seus  objetivos  e,  acima de tudo, 

reconsiderar  a  sua  própria  conduta,  pois  um comportamento  só  é 

incorporado quando vivido em situações concretas da vida cotidiana” 

(ADUB E ROMEU, 1989, p. 88-89).

No mesmo sentido, Caeiro e Delgado (2005, p. 34) estudam 

que  “um adequado  planejamento  das  atividades  acadêmicas  e  da 

vida social da turma contribuem para a prevenção da indisciplina”. O 

planejamento  “não  reside  tanto  na  maneira  como  resolver  os 

problemas de indisciplina, mas antes no modo como previnem a sua 

ocorrência” (CAEIRO E DELGADO, 2005, p. 34). 

Pedro-Silva  (2006,  p.  73-74)  a  indisciplina  pode  estar 

relacionada  ao  fato  de  os  estudantes  não  concordarem  com  a 

maneira como o professor está transmitindo o saber, geralmente eles 

se  referem  às  aulas  expositivas  e  cansativas,  pois  elas  não 
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possibilitam o diálogo e tampouco têm ligação com aspectos do seu 

cotidiano, além de serem excessivamente teóricas. Dessa maneira, 

uma das formas de prevenção ou gestão dos casos de indisciplina 

seria um processo auto avaliativo das questões didáticas da sala de 

aula. 

O professor e, em especial, a escola deve organizar-se para 

realizar  um  trabalho  de  forma  científica,  através  de  propostas 

concretas  de  ação  que  possibilitem  a  todos  os  educandos 

alcançarem  os  objetivos  educacionais,  assim,  podemos  “criar  as 

condições físicas e psicológicas favoráveis para que o processo de 

ensino e aprendizagem ocorra com sucesso” (ADUB E ROMEU, 1989, 

p. 88-89). 

Sendo assim:

A  organização  do  ambiente  de  ensino,  portanto,  é 
indispensável à aprendizagem e cabe aos responsáveis 
pela  escola  providenciar  para  que  assim  seja,  sem 
perder de vista, no entanto, a realidade em que atuam. 
As regras gerais do sistema devem ser suficientemente 
flexíveis  e  os  responsáveis  por  elas  dotados  de 
sensibilidade  necessária  para  diversificar  a  ação  da 
escola conforme as características da comunidade e da 
clientela.  Os  educadores  precisam  ser  criativos  e 
encontrar a melhor forma de agir em cada caso. (ADUB 
E ROMEU, 1989, p. 88-89). 

Não  obstante  a  importância  da  organização  do  ambiente 

escolar  e  dos  sujeitos  escolares  para  a  gestão  da  indisciplina  é 

necessário pensar sob outros aspectos. 

O conhecimento do aluno pelo professor é facilitador de uma 

maior proximidade e de uma melhor compreensão das necessidades 

e  problemas  dos  alunos  e  capacita  o  professor  para  o 

estabelecimento de respostas mais adequadas pautadas nos direitos 

humanos. É o autodesenvolvimento do professor e do aluno. Além 

disso,  é  necessário  que  o  professor  esteja  atento  à  dinâmica  da 
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turma,  à  sua  cultura  e  à  estrutura  e  de  agir  no  sentido  do  seu 

desenvolvimento positivo (CARITA E FERNANDES, 1999). 

Está  implícita  no  trabalho  educativo  a  orientação  do 

comportamento dos educandos, uma vez que a prática pedagógica se 

faz entre seres humanos que se reúnem na escola para a conquista 

do “saber”  e  a  troca de experiências.  À  medida que o diálogo se 

estabelece,  é  possível  ao professor  penetrar  no mundo da criança 

para melhor conhecê-la e à criança envolver-se toda no processo, 

tornando-se  acessível  e  vulnerável  à  influência  do  professor  à 

influência do professor (ADUB E ROMEU, 1989). 

As aulas cujo andamento parece espontâneo e adequadas são 

aquelas que foram objeto de cuidado, estudo, preparação prévia, de 

atenta previsão dos recursos e condições a assegurar e em que se 

protagoniza  com  sistematicidade  um  conjunto  de  atitudes  e 

comportamentos pautados nos direitos humanos. 

Analisamos, por fim, a importância e a necessidade de refletir 

sobre a indisciplina escolar, em cada situação particular, e buscar sua 

compreensão nos seus diferentes aspectos tendo como base toda a 

fundamentação dos direitos humanos. Podendo, assim, construir uma 

adequada  plataforma  de  conhecimento  de  ação  sistematizada  e 

planejada em que possa ser revista dentro das reais necessidades e 

particularidades da escola e dos sujeitos escolares. 

De  acordo  com  Schilling  (2007)  a  indisciplina  permeia  o 

profundo questionamento e esvaziamento de sentido da instituição, 

que  por  sua  vez,  busca  ajuda  do  aparato  policial  e  jurídico  para 

mediar conflitos que eram tratados pedagogicamente, é a chamada 

criminalização das condutas que antes eram indiferentes ao universo 

jurídico. Para a referida autora procuram-se novos acordos, projetos 

e  pactos  que  busquem  eliminar  a  exclusão,  promover  o  acesso 

irrestrito aos bens culturais que são de todos. Diante disso, podemos 

afirmar que se busca uma educação realmente pautada pelos direitos 
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humanos  que  seja  capaz  de  identificar  e  reconhecer  os  sujeitos 

escolares como sujeitos de direitos.

Considerações Finais

Com base no que discutimos anteriormente, podemos afirmar 

que à busca por novas estratégias capazes de redefinir e recriar a 

relação  entre  educação  em  direitos  humanos  e  o  desafio  da 

indisciplina escolar está na releitura do universo teórico e prático do 

cotidiano escolar. 

As  práticas  adotadas  pelos  professores  no cotidiano  escolar 

podem estar carregadas de suas crenças e fundamentadas, na forma 

como foram educados e nas experiências que tiveram desde o início 

do exercício do magistério. Diante disso, a constante formação dos 

professores  a  respeito  dos  direitos  humanos  seria  uma  forma  de 

compreender as relações escolares e entre elas, a indisciplina.

A aproximação entre  os  sujeitos  escolares  em relações que 

compreendem,  respeitam  e  vivenciam  os  direitos  humanos,  com 

bases democráticas, podem fazer da organização escolar um espaço 

de inserção do tema na prática, não como algo apenas conceitual e 

fora da cultura do ambiente escolar.

Não basta uma disciplina escolar de direitos humanos, toda a 

educação deve prosseguir esse fim, o que implica no fim dos mitos 

tecnicistas, no fim da “ditadura” que permanece nos momentos que 

as punições são feitas sem lembrar o sujeito de direito.

E a maneira que parece ser razoável é pensar a educação em 

valores de direitos humanos que expressam “saídas” para os conflitos 

e desafios diários que a indisciplina apresenta no cotidiano escolar. 

Não podemos pensar em saídas diferentes se não nos propormos a 

pensarmos e agirmos diferente.

Entendemos, por fim, que a educação em direitos humanos 
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passa a ser um estímulo que fortalece as pessoas, supera o desafio 

da  indisciplina  e  pode  tornar  a  democracia  mais  consistente  nas 

escolas, pois pode ser uma forma possível de coibir, ao menos, um 

pouco, a violação aos direitos do homem.
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O QUE A ESCOLA FAZ COM OS INDISCIPLINADOS?

Joe Garcia1 – UTP
joe@sul.com.br

Resumo: Neste trabalho analisamos as formas de endereçamento dedicado 
aos alunos considerados indisciplinados na escola, explorando as razões do 
tratamento  diferencial  dedicado  a  eles  pelos  professores.  Essa  é  uma 
questão bastante atual nos estudos sobre indisciplina escola, mas que tem 
sido  pouco  explorado  na  literatura  educacional  brasileira.  Consideramos 
diferentes  perspectivas  de  entendimento  do  endereçamento  que  os 
professores dedicam àqueles alunos,  explorando,  em particular,  a leitura 
teórica  fornecida  por  Noguera  (2003).  O  texto  inicialmente  aborda  a 
questão da pluralidade de leituras sobre os indisciplinados e as razões da 
ausência de equidade percebida nas ações dos professores, quando lidam 
com alunos cujas condutas lhes desafiam. Em seguida analisamos como a 
escola  lida  com  os  indisciplinados,  tendo  por  foco  três  abordagens 
tradicionais de disciplina que se destacam na história da educação. Ao final, 
destacamos alguns avanços possíveis para superar as formas de viés no 
modo como as escolas lidam com os indisciplinados.

Palavras-chave: Educação. Indisciplina. Alunos Indisciplinados.

Introdução

Apenas de forma retórica faz sentido referir-se à disciplina na 

escola  como  algo  singular.  No  contexto  cotidiano  das  relações 

pedagógicas e processos de ensino-aprendizagem encontramos uma 

complexa  diversidade  de  entendimentos  possíveis,  entre  os 

educadores,  do  que  seja  disciplina  e  de  como  esta  pode  ser 

construída.  De  fato,  talvez  a  única  percepção  comum  entre  os 

educadores  seja  quanto  à  necessidade  de  que  a  escola,  para 

funcionar,  precisa  de  alguma  forma  de  disciplina.  Essa  ideia,  no 

entanto,  que  faz  muito  sentido  para  educadores  no  mundo  atual, 

pode ser encontrada nos escritos de Jan Amos Comenius, que, há 

1 Doutor em Educação (PUCSP). Professor Adjunto do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Tuiuti do Paraná, onde coordena o Grupo de Pesquisa 
sobre Indisciplina na Educação Contemporânea.
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quase 400 anos, escreveu: "uma escola sem disciplina é um moinho 

sem água" (COMENIUS, 1996, p. 401).

A percepção comumente encontrada entre educadores, sobre 

a  necessidade  de  disciplina  nas  escolas,  entretanto,  não  costuma 

estar acompanhada de uma visão compartilhada sobre qual deve ser 

essa  disciplina  e  como pode  ser  construída.  Em  outros  termos, 

embora os  educadores  concordem que algo  precisa  ser  feito  para 

existir disciplina nas escolas, nem sempre está claro o que deveria 

ser buscado e de que forma. Essa ausência de visão compartilhada 

resulta em uma diversidade de práticas de disciplina, mesmo entre 

professores que atuam em uma mesma escola (GARCIA, 2008).

Quando  ampliamos  o  olhar  para  a  diversidade  de  visões  e 

práticas de disciplina exercidas pelos professores, ao longo de toda a 

Educação  Básica,  encontramos  distinções  realmente  amplas.  Isso 

reflete  diversas  razões,  tais  como  a  formação  dos  professores,  a 

cultura  das  escolas,  ou  a  necessidade  de  considerar  o 

desenvolvimento dos alunos ao longo dos anos de escolarização, por 

exemplo. Mas, há uma importante questão que desejamos explorar, 

neste trabalho, em relação a essa pluralidade de visões e práticas. 

Nas  escolas,  há  uma  variedade  de  formas  como  são  tratados  os 

alunos  considerados  indisciplinados.  Tais  abordagens  são  muito 

importantes,  pois  impactam  sobre  esses  alunos,  em  diferentes 

aspectos  de  suas  experiências  escolares.  No  entanto,  há  pouca 

pesquisa  sobre  as  consequências  dessas  abordagens  e,  afinal, 

sabemos pouco sobre o que a escolas fazem com os indisciplinados.

O estudo sobre as visões e práticas de disciplina na Educação 

Básica  revela,  sobretudo,  uma complexa  diversidade  de  leituras  e 

tratamento  dos  alunos  considerados  indisciplinados.  Mas  essa 

diversidade  não  reflete  simplesmente  diferenças  na  leitura  da 

indisciplina (suas causas, significados, expressões e implicações, por 

exemplo), mas nas formas como os educadores pensam os alunos. É 
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esta  perspectiva  que  consideramos  neste  trabalho,  no  qual 

analisamos  algumas  leituras  de  pesquisa,  bem  como  exploramos 

algumas visões teóricas, sobretudo encontradas em Noguera (1997, 

1999, 2003, 2005, 2007, 2008).

Na primeira parte do texto tratamos da questão da pluralidade 

de  leituras  sobre  os  indisciplinados  e  as  razões  da  ausência  de 

equidade percebida  nas ações  dos professores,  quando lidam com 

alunos cujas condutas lhes desafiam. Em seguida analisamos como a 

escola  lida  com  os  indisciplinados,  explorando  três  abordagens 

tradicionais de disciplina que se destacam na história da educação. 

Na  seção  de  considerações  finais,  destacamos  alguns  avanços 

possíveis para superar as formas de viés no modo como as escolas 

lidam com os indisciplinados.

A Pluralidade de Leituras sobre os Indisciplinados

Há certa  correspondência  entre  a  diversidade de formas de 

expressão de indisciplina na escola e a pluralidade de leituras que 

estas  recebem  dos  educadores,  bem  como  dos  teóricos  que 

investigam  essa  questão.  E  um outro  paralelo  interessante 

encontramos entre a incerteza que alimenta os pesquisadores – e que 

nutre suas buscas e interpretações - e a incerteza que experimentam 

os professores, no cotidiano de suas salas de aula, quando precisam 

decidir como lidar com as expressões de indisciplina – condição que 

muitas  vezes  resulta  em  práticas  incipientes  e  pedagogicamente 

questionáveis. Desse contexto vivido por muitos professores resulta, 

entretanto, não somente formas plurais de pensar a indisciplina, mas 

também de lidar como os alunos considerados indisciplinados.

As formas plurais como a escola lida como os indisciplinados 

resulta em questões de pesquisa muito importantes e atuais. Neste 

trabalho, destacamos algumas, tendo em vista analisar, sobretudo, 
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as razões e implicações das formas de endereçamento dedicadas aos 

alunos  considerados  indisciplinados,  encontradas  entre  os 

professores,  tendo  por  base  de  análise  a  perspectiva  teórica 

encontrada nos escritos de Noguera (1999, 2003, 2005, 2007, 2008).

Um  primeiro  ponto  a  destacar  refere-se  à  ausência  de 

equidade no tratamento dos indisciplinados. Estudos realizados nas 

últimas  duas  décadas,  em  diferentes  países,  revelam  que  os 

professores percebem e tratam diferente os eventos de indisciplina, 

em função de características  dos  indisciplinados,  tais  como raça  e 

gênero  (SILVA  et  al,  1999;  SANTOS,  2011).  Tal  como  sugere 

Noguera  (2003,  2008),  haveria  um  desequilíbrio  de  tratamento 

dedicado a certos grupos de estudantes, derivado da leitura que as 

escolas  fazem  dos  seus  perfis  econômicos,  social  e  racial.  Isso 

significa que os professores, ao agirem, consideram não somente as 

circunstâncias  da  indisciplina,  mas  estão  sujeitos  a  um  viés  de 

endereçamento dos sujeitos envolvidos naqueles eventos.

Esse viés de endereçamento, pelo qual os professores podem 

tratar  de  forma  diferencial  determinados  grupos  de  estudantes, 

parece  ser  um ponto  sensível  sobretudo  entre  professores  menos 

experientes  (GARCIA,  2011a,  NOGUERA,  1999),  que  apresentam 

lacunas de formação e pouca habilidade para lidar com situações de 

indisciplina  bem  como  com  certas  diferenças  percebidas  nos 

estudantes.

Mas esse descolamento não é decorrente simplesmente dos 

professores  em  si  mesmos.  Em  muitas  escolas  os  esquemas  de 

disciplinamento deixam muito espaço para interpretações arbitrárias, 

que permitem aos professores tomarem decisões sobre disciplina com 

base  em  leituras  até  mesmo  preconceituosas  sobre  os  alunos 

(NOGUERA, 1997). Desta forma, é importante considerar a cultura da 

escola como uma referência fundamental para as formas de leitura 

sobre  a  indisciplina  e  os  indisciplinados,  que  são  praticadas  (e 
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legitimadas) nas escolas.

Como a Escola Lida com os Indisciplinados?

A pergunta acima encontra respostas distintas em diferentes 

momentos da história da Educação. No século XVI, através de seu 

mais importante livro, Comenius forneceu uma resposta que inaugura 

uma  nova  perspectiva  para  o  modo  de  endereçamento  dos 

professores  em relação  aos  alunos  considerados  indisciplinados  na 

escola.  As  ideias  desse  educador,  que  teria  fundado  a  didática 

moderna, se espalharam por toda a Europa e influenciaram gerações 

de educadores em todo o mundo.

Comenius é uma voz a sugerir uma outra forma de lidar com 

os  alunos  indisciplinados.  Sem  descartar  o  pressuposto  de  que 

disciplina  é  algo  fundamental  para  o  funcionamento  da  escola, 

Comenius (1996) propõe algo novo, quando sugere aos professores 

que, ao lidarem com os indisciplinados, atuem de forma a não ferir 

seus interesses pela aprendizagem. Ao mesmo tempo em que afirma 

a  necessidade  dos  professores  proporcionarem  um  ambiente 

interessante e acolhedor para os alunos, recomenda que o foco da 

intervenção disciplinar esteja dirigido à construção moral das relações 

humanas e que sejam protegidas as condições de aprendizagem (p. 

402). Nesse sentido, propõe uma distinção importante, que critica a 

utilização  de  sanções  disciplinares  aos  alunos  considerados 

indisciplinados  porque  apresentam  dificuldades  para  aprender  no 

ritmo esperado pelos professores. A intervenção disciplinar seria algo 

prioritário  nos  casos  em  que  os  alunos  praticam  condutas 

inapropriadas  à  convivência  moral  na  escola.  Sob  esse  princípio, 

entretanto, os professores deveriam, sobretudo, orientar os alunos 

em  relação  a  moralidade  das  suas  próximas  ações,  ao  invés  de 

apenas focalizar e criticar os atos já realizados.
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Finalmente,  Comenius  sugere  que  as  crianças  deveriam 

compreender as razões da disciplina na escola e que os professores 

deveriam  cuidar  para  não  fragilizar  os  vínculos  afetivos  com  os 

alunos. Ele também critica o uso arbitrário e irrefletido de punições 

físicas como prática usual  em casos de indisciplina,  argumentando 

que tais práticas se prestam mais à formação de espíritos servis que 

de pessoas livres (p. 407).

No século passado o surgimento da investigação científica da 

disciplina na escola, trouxe à luz um conjunto de estratégias para se 

lidar com os indisciplinados, com base em procedimentos utilizados 

por  professores,  que  se  mostravam  mais  efetivos  para  o 

estabelecimento e a manutenção da disciplina em sala de aula. Esse 

marco divisor de águas reside, sobretudo, nos estudos realizados por 

Jacob Kounin, nos Estados Unidos.

O  interesse  de  pesquisa  de  Kounin  residia  sobretudo  nas 

melhores formas de estabelecer disciplina em sala de aula e apenas 

de forma indireta se interessou pelas formas de endereçamento que 

os professores dedicavam aos alunos considerados indisciplinados. De 

fato, seus estudos não derivaram da necessidade de compreender as 

razões dos professores ou mesmo de pensar como estes poderiam 

ser orientados tendo em mente auxiliar o desenvolvimento moral dos 

alunos. Os estudos realizados por Kounin (1970) tinham por foco o 

modo como os professores mantinham a disciplina entre os alunos, 

para  que  pudessem  ensinar.  Assim,  ele  dedicou-se  a  identificar 

estratégias que pudessem ser empregadas pelos professores para a 

gestão da disciplina em sala de aula.

De uma forma distinta da abordagem didática anunciada por 

Comenius, séculos antes, Kounin estabelece como prioridade enunciar 

estratégias  pelas  quais  os  professores  conseguiriam  manter  o 

controle das situações em sala de aula, deixando para segundo plano 

a análise das condições pedagógicas necessárias para se abordar os 
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indisciplinados. No Prefácio do seu livro, ele sugere que as pesquisas 

deveriam fornecer aos professores formas de gestão de classe, de tal 

modo que suas ações pudessem predizer como os alunos iriam se 

comportar em sala de aula. As ações dos alunos, portanto, seriam 

uma espécie de espelho das atitudes dos professores.

Desde os primeiros estudos de Kounin, diversas abordagens 

têm sido propostas, sobre como lidar com os alunos indisciplinados. 

Entre os teóricos mais clássicos, destacam-se Lee Canter e Marlene 

Canter,  que  propuseram  um  método  que  preconiza  o  que  eles 

denominaram de  disciplina assertiva,  que tem por base formas de 

controle  comportamental  (CANTER  e  CANTER,  1976).  Estes  dois 

educadores  escreveram  diversos  livros  que  oferecem,  sobretudo, 

suas próprias interpretações sobre como obter disciplina no cotidiano 

escolar. Entre seus diversos escritos, é interessante destacar um livro 

dedicado a orientar os professores sobre como lidar com os "alunos 

difíceis" (CANTER e CANTER, 1993).

Uma noção a destacar da abordagem proposta por daqueles 

dois autores, sobre o disciplinamento dos "alunos difíceis", reside na 

premissa  de  que  aquilo  que  caracteriza  tais  alunos  reside  na 

dificuldade que eles representam para os professores, quando se vêm 

impedidos  de  realizar  seu  trabalho.  Ao  mesmo  tempo,  eles 

interpretam  a  dificuldade  imposta  por  esses  alunos  como  algo 

derivado da sua maior necessidade de ajuda, uma condição que estes 

trariam consigo de fora para dentro da escola (p. 15). E como lidar 

como esses alunos? Um primeiro passo consistiria em conquistar suas 

confianças.  Com base  numa relação  de  confiança  conquistada,  os 

professores deveriam agir para "mudar os alunos", através de ações 

principalmente pró-ativas (p. 23-34).

A partir dos anos de 1970, a literatura educacional apresenta 

um conjunto amplo de abordagens sobre como obter disciplina na 

escola, baseados em princípios muito distintos, mas que poderíamos 
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situar entre dois pólos. Em um extremo estariam as práticas mais 

tradicionais,  baseadas na noção de que a construção da disciplina 

deveria estar baseada na ação dos professores, que deveriam exercer 

controle sobre os alunos. No outro pólo estariam práticas baseadas 

em abordagens democráticas de construção coletiva de disciplina na 

escola,  nas  quais  alunos  e  professores  compartilham  decisões  e 

experimentam maior equilíbrio nas relações de poder.

Em  contraste  aos  métodos  mais  tradicionais  de  disciplina, 

baseados na necessidade dos professores exercerem maior controle 

sobre os alunos, hoje encontramos disseminadas, em todo o mundo, 

mas especialmente nas chamadas  escolas democrática, abordagens 

mais promissoras para a construção de disciplina na escola, capazes 

de ressignificar  e  fortalecer  as  relações  pedagógicas  e  colocar  em 

outra  perspectiva  as  questões  de  autoridade  e  poder  que  tanto 

afetam o tecido dos processos de ensino-aprendizagem.

Considerações Finais

Com  base  nos  aspectos  analisados  anteriormente, 

argumentamos que a forma de lidar com os indisciplinados está muito 

relacionada  aos  modos  plurais  como  estes  são  percebidos  pelos 

professores na escola.  Tal  como sugere Noguera (2003, 2005), as 

formas  de  disciplina  usadas  pelos  educadores  não  são  neutras  e 

envolvem questões de equidade. Não é sem razão que determinados 

grupos  de  alunos  considerados  indisciplinados  são  alvo  de 

conseqüências  desproporcionais  em  relação  aos  demais  alunos,  e 

aqueles não raramente experimentam maior risco de serem excluídos 

da escola. Assim, as práticas disciplinares amplificam as dificuldades 

de determinados grupos de alunos para aprender e estar na escola, 

quando deveria ocorrer o oposto.

Então, como avançar? Encontramos uma direção interessante 
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proposta por Noguera (2008), que sugere aos educadores refletirem 

sobre  suas  práticas  correntes  de  disciplina  e  que  perguntem a  si 

mesmos se estas estão excluindo os estudantes ou se conseguem 

reconectá-los às oportunidades de aprendizagem na escola. Afinal, os 

professores são responsáveis pelas abordagens e percepção cultural 

que utilizam ao lidarem com os alunos que consideram indisciplinados 

(NOGUERA, 1997).

Ao  mesmo  tempo  também  os  alunos  deveriam  refletir  e 

responder a respeito de suas condutas de indisciplina na escola. Mas 

isso precisa ocorrer dentro de um contexto formativo. Para isso,  a 

escola deveria fomentar uma cultura de diálogo, através do qual os 

estudantes fossem ouvidos, sistematicamente. Faz diferença quando 

a  escola  consegue  proporcionar,  de  forma  regular,  oportunidades 

para que os estudantes possam discutir suas experiências na escola 

(NOGUERA, 2007). Ouvir os estudantes regularmente forneceria uma 

perspectiva esclarecedora sobre como eles experimentam a escola, 

como vivem conflitos, quais suas dificuldades, o que apreciam e quais 

suas leituras de mundo. Mas também iriam expressar suas sugestões 

de como tornar a escola um lugar melhor não somente em termos de 

disciplina,  mas  para  aprender  e  para  conviver.  Entre  os  frutos  a 

colher, os educadores teriam acesso a uma perspectiva importante 

para compreender e endereçar questões de indisciplina na escola.

Algo também a destacar reside no papel da pesquisa destas 

questões  da  vida  escolar.  Os  estudos  sobre  os  processos  de 

disciplinamento  nas  escolas  deveriam nos  ensinar  não  somente  a 

reconhecer erros de compreensão e abordagem. De fato, precisamos 

sobretudo aprender a pensar em novas direções e encontrar práticas 

capazes  de  estabelecer  caminhos  diferentes,  sobretudo  para  lidar 

com os alunos considerados mais desafiadores.

Ao  mesmo  tempo,  algumas  pesquisas  revelam  que  as 

abordagens  mais  efetivas  de  disciplina,  na  atualidade,  estariam 
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baseadas em uma noção mais ampla de experiência de aprendizagem 

colaborativa, de senso de comunidade e de construção coletiva da 

organização da convivência na escola (XAVIER, 2002; SINGER, 1997; 

APPLE e BEANE, 1997; TOGNETTA e VINHA, 2007; GARCIA, 2011b). 

Isso talvez nos ensine que a tendência dos educadores, ao longo de 

vários  séculos,  para  exercer  práticas  de  disciplina  baseadas  no 

controle  sobre  os  estudantes,  afinal  esteja  superada  e  que  é 

momento  para  imaginar,  inventar  e  ousar  novas  formas  de 

convivência e relações de poder na escola.
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Resumo:  Este  artigo  apresenta  uma  análise  teórica  da  produção  dos 
meninos (in)disciplinados a partir do currículo e das relações de gênero na 
escola.  Baseia-se  nas  noções  de  disciplina  e  subjetividade  de  Michel 
Foucault  e  na  perspectiva  pós-estruturalista  de  currículo  e  de  gênero. 
Mostra como a escola foi construída na modernidade como uma instituição 
disciplinadora visando obter corpos dóceis e produtivos.  Aponta que este 
objetivo  entra  em  conflito  com  as  normas  de  gênero  que  instituem  a 
indisciplina  como característica  que  marca o  masculino.  Discute  como o 
currículo está envolvido na produção de subjetividades e como as técnicas 
disciplinares  são  dispositivos  importantes  de  produção  de  corpos 
diferenciados.  Relaciona  resultados  de pesquisas  realizadas  nos  últimos 
anos que dão indícios de como os meninos indisciplinados são produzidos na 
escola  a  partir  de  um  discurso  que  busca  naturalizar  e  normatizar  as 
condutas. Observamos que, mesmo que o comportamento disciplinado seja 
um traço valorizado na escola não é percebido da mesma forma de acordo 
com o gênero das crianças. A disciplina é considerada uma característica 
feminina e não masculina. Nesse contexto, os processos de subjetivação na 
escola acabam por produzir e legitimar modos de ser menino que, dentre 
outras características, devem ser indisciplinados.

Palavras-chave: Currículo. Gênero. Subjetividade. (In)Disciplina.

Considerações Iniciais

As  abordagens  sobre  subjetivações  no  desenvolvimento  do 

currículo escolar no campo das pesquisas de gênero no Brasil vêm 

destacando a diferença do comportamento dos meninos e os efeitos 

das  atitudes  consideradas  másculas  nos  âmbitos  escolares.  No 

entanto,  ainda  faz  falta  a  observação  sobre  a  produção  dessas 
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condutas  e  as  demandadas  atribuídas  aos  garotos.  Procuramos 

refletir  a  respeito  do  uso  das  técnicas  disciplinares  no 

desenvolvimento do currículo vivido no cotidiano escolar, na tentativa 

de  ajustar  os  comportamentos  das  crianças  a  modelos 

normalizadores e socialmente aceitos.

Nas malhas disciplinares da escola moderna, encontram-se as 

formas  de  produzir  subjetividades  dentro  de  uma  norma  geral. 

Entretanto, muitas sutilezas podem ser encontradas, e precisam ser 

problematizadas  uma  vez  que  atuam  de  maneira  a  diminuir  e 

discriminar determinados grupos, inferiorizando-os.

Estudar as diferenciações sobre o que se requer nos campos 

da (in)  disciplina  entre  os  garotos  e garotas  na escola  não é tão 

simples  quanto  parece.  Inicialmente  observamos  que  há  uma 

limitação relevante no modelo do que pode ser uma pessoa do sexo 

masculino;  segundo,  porque  os  efeitos  da  produção  das 

subjetividades masculinas, dentro desses moldes, poderão levá-los a 

uma  posição  marginal  no  mundo  do  trabalho,  por  exemplo;  e 

terceiro, porque através dessa discussão podemos destacar e discutir 

novas  formas  de fazer  educação,  desenvolvendo  um currículo  que 

caminhe no sentido contrário ao dos preconceitos e desigualdades de 

gênero.  

Currículo e (In)Disciplina

Considerando  as  estratégias  produzidas  nas  instituições 

modernas  –  hospitais,  casas  de  caridade,  colégios  etc.  –  para 

governar os indivíduos, Foucault (2009) argumenta que o século XVI 

e início do século XVII denotaram uma forma de governo sobre os 

indivíduos nas escolas para atuar pela semiotécnica do poder, sobre o 

“espírito”  dos  estudantes.  Segundo  o  autor,  a  escolarização 

objetificou  “a  submissão  dos  corpos  pelo  controle  das  idéias;  a 

211



análise das representações como princípio numa política dos corpos 

bem mais eficaz que a anatomia dos suplícios” (FOUCAULT, 2009, 

p.98).   

No entanto, com transformações de ordem política, econômica 

e  científica,  como  a  mudança  dos  regimes  de  governo  –  do 

absolutismo à democracia – dos modos de produção dos feudos à 

produção regida pelo  sistema capitalista  nas  fábricas;  a  força  que 

ganhou o discurso positivista sobre as formas de conhecimento no 

período iluminista no século XVIII, o Estado, para governar com mais 

eficiência os indivíduos e os saberes, utilizou alguns caminhos que 

levaram à constituição da escola como instituição disciplinar.

A centralização dos conhecimentos em instituições legalizadas 

e  governadas,  em  sua  maioria  pelo  Estado,  a  classificação  e 

hierarquização  social  e  acadêmica  de  alguns  saberes,  além  da 

desvalorização  de  algumas  formas  de  conhecimento  (os  saberes 

populares, ou vindos das experiências, por exemplo) caracterizaram a 

normalização de um currículo de base científica. Nessa perspectiva, 

os saberes tendiam a ser caracterizados como neutros, abstratos e 

verdadeiros, com particularidade quando produzidos no âmbito das 

ciências naturais. 

A cultura escolar  e  o currículo  da escola moderna ganham, 

então, delineamentos disciplinares. Dispersos nas materializações das 

práticas  curriculares  e culturais  dentro  da escola,  o  dispositivo  de 

controle da disciplina utiliza-se de diferenciadas estratégias para agir 

sobre  os  corpos  dos/as  estudantes  e  dos/as  profissionais  que 

constituem e atuam nas relações pedagógicas.   

Uma das estratégias da disciplina é a distribuição dos espaços. 

Sempre funcionais, os espaços e a ordenação celular dos indivíduos 

nele  são  fontes  de  informações.  Através  da  individualização  dos 

sujeitos é possível sua vigilância constante, o controle, a análise e a 

punição.  É devido a  sua forma de distribuição  dos  espaços  e dos 
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sujeitos  nele,  que  escola  pode  ser  caracterizada,  na  maioria  das 

vezes,  como  um  prédio  que  se  adéqua  ao  modelo  social  do 

panóptico1, numa estrutura física e organização abstrata na qual os 

sujeitos são continuamente vigiados.  

Na escola  essa distribuição panóptica dos espaços pode ser 

identificada  quando  observamos  as  formas  de  hierarquização  das 

pessoas e seus cargos e trabalhos realizados no ambiente escolar: os 

alunos  estão  dispostos  individualmente  em  carteiras  enfileiradas, 

todos de frente para o olhar do/a professor/a; as salas de aula ficam 

todas situadas num mesmo corredor,  de modo que, mesmo quem 

olhe  de  longe  consiga  ver  a  movimentação  que  ocorre  em várias 

delas ao mesmo tempo; o espaço que dá lugar as salas da direção e 

coordenação escolar ficam em espaço reservado, distante do lugar 

do/a professor/a  e do/a aluno/a;  e  o espaço da recreação dos/as 

estudantes  fica  centralizado  entre  as  salas  de  aula,  mas  também 

próximo à direção e à coordenação da escola.  

A  partir  da  distribuição  dos  espaços  e  dos  sujeitos  nele,  é 

possível produzir não só um ambiente de controle sobre os sujeitos e 

as atividades que realizam. Além disso, são dadas condições para a 

produção de um conhecimento sobre o sujeito. O esquadrinhamento 

de seu comportamento nos relatórios escolares e o registro de seu 

rendimento nas cadernetas são também formas de individualizá-los 

no espaço escolar para desenvolver sobre seus corpos certo controle, 

disciplinandos-os  e  homogeneizando  seus  comportamentos  e 

condutas para normalizá-los. 

Outra  estratégia  disciplinar  é  a  organização  do  tempo,  no 

1 O modelo social do panóptico é definido por Foucault, como um sistema onde o 
dispositivo que aciona o poder é a certeza do indivíduo de estar sendo vigiado todo 
tempo. Tendo tal certeza, põe-se ele mesmo a vigiar-se, controlar-se, para não 
cometer qualquer ação desviante, incorporando nesse processo, os valores e as 
formas de comportamentos normalizados no sistema de interpretação simbólica, 
difundida com maior ênfase no corpo social, através das instituições disciplinares 
legalizadas.  
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controle dos horários, na regulação da utilidade produtiva do tempo, 

organizando as atividades dentro de períodos exatos, sincronizando 

os  movimentos  dos  corpos  em suas  articulações/individualizações. 

Enfim, no modelo disciplinar de utilização do poder nas escolas “o 

tempo penetra o corpo, e com ele todos os controles minuciosos de 

poder” (FOUCAULT, 2009, p. 146).

Nos  planejamentos  de  aula,  nas  escolhas  dos  tipos  de 

atividades, na distribuição das disciplinas no quadro de horários, na 

regulação do tempo de recreação e alimentação dos/as alunos/as, o 

tempo escolar tem sido minuciosamente controlado. A sua utilização 

tem sido direcionada para o maior nível de produtividade possível, 

intensificando  tanto  trabalho  do/as  estudantes,  quanto  o/a  do/a 

professor/a.

O processo de condicionamento é efetivado através de outras 

duas técnicas disciplinares que objetivam o corpo como produtor e 

reprodutor dos condicionamentos do sistema disciplinar (FOUCAULT, 

2009),  basilar  para  o  modelo  social  do  panóptico  de  vigilância: 

articulação  do  objeto  com  o  corpo,  que  treina  repetidamente  o 

estudante para a utilização precisa e eficiente dos livros, dos textos, 

das linguagens, das teorias e das interpretações e comportamentos 

culturais  mais  valorizados  socialmente.  São  esses  os  objetos  da 

educação escolar e  a utilização exaustiva do tempo, cuidando para 

que os sujeitos escolares usem o tempo tornando-o mais produtivo 

possível, através da vigilância das atividades realizadas por eles. 

Há ainda a articulação das forças que se constituem na e pela 

arte da vigilância, para tornar o ambiente escolar, em particular as 

salas de aula, espaços pedagógicos extremamente produtivos.

Todas  as  estratégias  elencadas  por  Foucault  para  definir  a 

atuação  do  poder  disciplinar  nas  instituições  modernas,  e  aqui 

observadas  a  partir  da  educação  escolar,  esclarecem  como  as 

técnicas  disciplinares  envolvem,  produzem  e  são  produtos  das 
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relações pedagógicas e no desenvolvimento do currículo nas salas de 

aula, nos corredores e em todos os lugares da escola.

Jennifer  Gore  (1998)  apresenta  um trabalho,  fruto  de  uma 

pesquisa  empírica,  fundamentando  sua  análise  nas  teorizações 

foucaultianas  sobre  as  relações  de  poder  em  quatro  diferentes 

espaços  pedagógicos.  A  autora  sintetizou  cada  uma  das  oito 

principais técnicas de poder disciplinar que ela identificou nos espaços 

pedagógicos estudados – sendo um deles uma classe do primeiro ano 

do ensino médio. 

No  presente  trabalho  elencamos  duas  das  oito  técnicas 

disciplinares descritas por Gore (1998) em seu estudo:

A normalização. Segundo Gore (1998), geralmente ocorre por 

meio da comparação. Apega-se a um modelo central a seguir. Regras 

que em determinados períodos históricos, tornam-se hegemônicas. A 

normalização  é  a  adequação  dos  indivíduos  a  essas  regras 

socialmente  estandardizadas.  Sejam  regras  de  comportamento 

profissional, afetivo, sexual e/ou moral.   

A autora chega a firmar que a normalização tem sido um traço 

comum  ao  trabalho  pedagógico.  Há  um  modelo  de  ensino,  de 

comportamento  dos/as  estudantes,  ou  de  atitude  dos/as 

professores/as,  que  é  repassado  nas  universidades  –  no  caso  da 

formação  de  professores  –  e  nas  escolas,  no  caso  da  educação 

básica.

E exclusão, outra técnica citada pela autora, é definida como o 

lado negativo  da normalização.  É  utilizada para excluir  indivíduos, 

práticas e identidades pessoais. Frequentemente ocorre junto com a 

normalização,  pois  quando  sujeitos,  ambientes  práticas  e 

comportamentos entram em um quadro de padronização, as outras 

possibilidades de concebê-los, são de alguma forma, excluídas. 

Nesse  processo,  o  exame  (efetivado  em provas,  relatórios, 

questionários etc.) tem o papel de verificar se o estudante realmente 
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incorporou os discursos distribuídos e regulados na escola em forma 

de conhecimento escolar, comportamento escolar, hierarquização de 

poder, medição do tempo, distribuição dos espaços e organização das 

gêneses. 

O exame funcionará como forma de o indivíduo ser classificado 

nas  tabelas  de  ordenamento  das  multiplicidades  confusas  quando 

racionaliza  a  educação  escolar,  estabelecendo  critérios,  limites  e 

formas de conhecer e comportar-se. 

As  disciplinas  constituem-se  num  dispositivo  imprescindível 

para o modelo de exercício de poder baseado no treinamento dos 

corpos  e  das  mentes.  Atua  capilarmente  através  de  mecanismos 

utilizados  nas  instituições  sociais,  sugerindo  uma  autonomia  dos 

indivíduos  sobre  suas  ações.  É  um  dispositivo  utilizado  em 

fragmentos,  presentes  em  minúcias  e  em  diversas  oportunidades 

esparsas  nas  ações  e  discursos  cotidianos.  Não  está  em  uma 

instituição  em  particular,  mas  rarefeito  socialmente  em  vários 

discursos e instâncias de poder, localizadas em diferentes espaços na 

rede social.

A escola tem sido uma das instituições que se consolida sobre 

as  formas  disciplinares  de  utilização  do  poder.  Reúne  diversos 

mecanismos e técnicas disciplinares, fazendo parte dos espaços que 

auxiliam  na  construção  da  identidade  do  sujeito,  através  das 

experiências  socialmente  vivenciadas  por  eles  nas  relações 

pedagógicas.

As disciplinas são como ferramentas ou técnicas que servem à 

escola  para  modelar  comportamentos,  subjetividades,  vistas  aqui 

como  um  processo  de  construção  discursivo  das  subjetividades. 

Moldadas na disciplina escolar não se edificam em outro lugar que 

não  nas  vivências  dos/as  estudantes  e  professores/as.  Nessas 

relações, dentro das condições muitas vezes limitadas que as escolas 

oferecem, é que as disciplinas são utilizadas no auxílio da formatação 
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de concepções de gênero nas instituições.

Uma vez que sujeitos são produtos de suas vivências, e que, 

ainda passamos uma parcela significativa de nossas vidas na escola 

aprendendo a agir, gostar, significar nossos corpos, e mesmo nossas 

vontades, nesse modelo disciplinar de escola. 

Nossa visão do/a outro/a,  a  nossa  significação de que seja 

homem ou mulher, heterossexual ou homossexual, transgênero etc., 

geralmente também passam por nossas relações escolares.  Com o 

agravante,  se  observarmos  os  modelos  de  escola  que  ainda  nos 

acompanha, de também ser o lugar onde legitimamente se obtém o 

conhecimento científico – ao mesmo tempo disciplinado –, tido como 

verdade,  secundarizando  outros  conhecimentos  sociais.  Ou  seja, 

ainda é na escola, apesar de todos os outros meios de informação a 

que temos acesso, onde o conhecimento é legitimado como verdade 

ou não, o conhecimento sobre nossas formas de agir, de comportar-

se  diante  dos  sentimentos  e  das  variadas  situações  sociais  são 

ensinadas também na escola. Isso se dá através dos especialistas e 

do poder do saber pedagógico. 

Lá, os especialistas dizem o que seria ou não correto fazer, 

como  se  deveria  entender,  inclusive  as  questões  de  gênero  que 

perpassam  o  nosso  cotidiano,  auxiliando  na  sua  significação  e 

oferecendo as condições para a interpretação dessas questões por 

meio da utilização das técnicas disciplinares.

Embora  não  seja  de  todo  homogeneizante,  a  disciplina  é 

abrangente na medida em que consegue conformar em suas malhas 

a maioria da população escolar. A totalidade não é alcançada, por que 

muitos  sujeitos  rompem  esse  tecido,  provocando  fissuras  nas 

próprias  malhas  dessa  estrutura disciplinar,  muitas  vezes pagando 

um preço por isso, com as regras e punições normalizadoras desse 

contexto.

Dentro das condições de possibilidades oferecidas pelo modelo 
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contemporâneo  de  escola  somos  engendrados  a  seguir  discursos 

dominantes, que o exame e as outras técnicas cuidam de enquadrar, 

dando a ele legitimidade e empoderamento (SILVA, 2004). 

Por  outro  lado,  minguam o  poder  de  outros  discursos  que 

falam sobre as significações de gênero, por exemplo, excluindo não 

apenas  as  outras  formas de  dizer  o  que  é certo  ou errado nesse 

campo, mas as pessoas que as defendem também. 

Muitas vezes os que não aderem à dominância de uma forma 

de  significar,  são  taxados  de  indisciplinados  ou  rebeldes,  e 

geralmente,  colocados  à  margem  de  um  processo  de  formação 

escolar,  lugar  onde  serão  excluídos  de  vários  outros  espaços 

socialmente  prestigiados,  como o  mundo  do  trabalho  formal  e  da 

família estruturada.

Currículo, Gênero e Subjetividade

Partimos  da  compreensão  do  currículo  como  um  campo 

cultural, como uma instância de produção e circulação de discursos, 

na  qual  se  estabelecem  lutas  em  torno  da  significação  sobre  os 

sujeitos e o mundo, impregnado de valores e práticas (SILVA, 2006). 

Pensamos  que  ele  é  um  lugar  de  produção  discursiva,  que  forja 

subjetividades  e  que  é  mais  do  que  o  conjunto  dos  conteúdos 

escolares, sendo composto também pelas formas de organização do 

espaço e do tempo, pelos discursos que circulam na escola e pelas 

relações de poder. 

A noção de poder de Foucault nos é bastante útil, na medida 

que o entende como difuso, capilar, espalhado em toda a rede social 

(SILVA,  2005).  O  poder,  para  Foucault,  não  destrói  o  sujeito;  ao 

contrário, ele o fabrica. O sujeito não é o outro do poder, é um dos 

pontos por onde o poder circula e se materializa é, portanto, um de 

seus mais interessantes efeitos.
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Foucault (1995) refutou a ideia de um sujeito transcendental, 

sem história, estável, centrado e individualizado. Para ele, não existe 

sujeito fora dos processos sociais, fora de um discurso que o produz 

como tal. Foucault desloca o sujeito antes relacionado a uma posição 

de origem para uma posição de efeito.

Isto implica que a subjetividade, facilmente remetida a uma 

interioridade  ou  identidade,  passa  a  ser  entendida  como  produto 

provisório das formas de experiência de si mesmo atravessadas pelas 

relações de poder e de saber. A divisão pensada, outrora, entre o 

corpo e a subjetividade é desfeita uma vez que o corpo longe de ser o 

outro da subjetividade é o lugar onde ela se inscreve.

Segundo Goellner (2007), ao longo dos séculos, no ocidente, o 

corpo  tem  sido  alvo  de  diferenciados  discursos.  As  sociedades 

ocidentais modernas, a partir do século XVIII, têm atribuído ao corpo 

o discurso da produtividade e da docilidade. Aponta ainda que a partir 

da  industrialização  das  nações,  o  corpo  tem  se  tornado  alvo  de 

cuidado, de controle e de técnicas de disciplinamento, que o adapte 

às  formas  de  produção.  O  autor  procura  demonstrar  como,  na 

atualidade,  o  corpo  continua  sendo  alvo  de  outros  discursos  que 

determinam seus  gestos,  funções  sociais,  formas  de  adornar-se  e 

comportar-se. E isso com diferenciações de gênero. 

Entendemos gênero como um “mecanismo através do qual se 

produzem  e  se  naturalizam  as  noções  de  masculino  e  feminino” 

(BUTLER,  2006,  p.  70).  Para  além  das  diferenças  sexuais, 

compreendemos  gênero  como  um conjunto  de  normas,  como  um 

efeito  performático  de  subjetivação,  que  adquire  estabilidade  em 

função da repetição e reiteração de normas. Gênero se constitui como 

uma tecnologia1 social que envolve relações de poder e que participa 

no processo de subjetivação.
1 O termo tecnologia é aqui utilizado como a articulação de certas técnicas e de 
certos tipos de discursos acerca de gênero, de maneira semelhante à sugerida por 
Foucault (1993), quando ele trata da genealogia do sujeito.
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Nesse contexto, observarmos que as técnicas disciplinares são 

importantes  dispositivos  de  produção  de  corpos  considerados 

masculinos  e  femininos.  Estas  técnicas  são  utilizadas  nas  práticas 

pedagógicas que compõem o currículo e que fazem parte da rede de 

significados  da  cultura  escolar,  participando  na  construção  de 

significações dos corpos e, portanto, das relações de gênero.

A Produção dos Meninos (In)Disciplinados

A  escola  se  caracteriza  ainda  hoje  por  ser  uma  instituição 

moderna  disciplinadora  (ALVES,  2010)  e  diferenciadora  (LOURO, 

2007). 

Desde seus inícios,  a instituição escolar exerceu uma 
ação distintiva. Ela se incumbiu de separar os sujeitos – 
tornando  aqueles  que  nela  entravam  distintos  dos 
outros,  os  que  a  ela  não  tinham acesso.  Ela  dividiu 
também, internamente, os que lá estavam, através de 
múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento e 
hierarquização.  A  escola  que  nos  foi  legada  pela 
sociedade  ocidental  moderna  começou  por  separar 
adultos  de  crianças,  católicos  de  protestantes.  Ela 
também se fez diferente para ricos e para os pobres e 
ela  imediatamente  separou os meninos  das meninas. 
(LOURO, 2007, p. 57).

Diversas pesquisas como as de (REIS,  2011; SALES,  2010; 

ASSIS-RISTER, 2008; DAL’IGNA, 2007) Observaram que, na escola, 

o  gênero  masculino  é  caracterizado,  de  maneira  constante,  pela 

indisciplina,  ao  contrário  do  feminino,  que  tem  como  uma  das 

principais marcas a disciplina.

Inspirada  nos  estudos  de  Foucault,  Sales  (2010)  analisa  o 

processo  de  produção  das  subjetividades  juvenis  com  base  no 

entendimento  de  subjetividade  como  uma  construção  discursiva, 

produzida por meio de diferentes técnicas, procedimentos, exercícios 

e práticas. 
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A  pesquisadora  analisou  o  processo  de  produção  da 

subjetividade juvenil a partir dos discursos do currículo de uma escola 

pública de ensino médio profissionalizante e do Orkut. Nos discursos 

analisados  são  sugeridos  vários  exercícios  para  que  as/os  jovens 

realizem uma autorreflexão, falem e escrevam sobre si mesmas/os, 

produzam uma verdade sobre si, avaliem suas próprias condutas e 

corrijam aquelas que não são consideradas adequadas.

Sales (2010) coloca que a categoria gênero se mostrou, ao 

longo da pesquisa, uma importante marca da subjetividade juvenil 

por perpassar todo o estudo e se articular com outros marcadores 

culturais  como  profissionalização  e  sexualidade.  Nesse  sentido,  a 

pesquisadora mostra que as normas de gênero atuam diretamente 

nas formas de ser e viver dos/as jovens.

A pesquisa de Reis (2011) utiliza os estudos  queer em suas 

análises e problematiza,  especificamente,  as posições dos meninos 

nas  relações  de  gênero  na  escola.  Sua  pesquisa  mostra  que  o 

currículo separa e hierarquiza corpos a partir das normas de gênero 

que  buscam  produzir  meninos  considerados  adequadamente 

masculinos.  A  pesquisadora  observa,  ainda,  que  aqueles  que 

escapam  a  estas  normas  são  chamados  de bichinhas  e  de 

mulherzinhas.

Na escola estudada por Reis (2011), os meninos considerados 

adequadamente masculinos  são convocados a serem indisciplinados, 

fortes,  corajosos,  agressivos,  brincalhões,  insubmissos, 

desinteressados,  desorganizados,  agitados,  ousados  e  ativos 

sexualmente. Aqueles que são considerados bichinhas são tidos como 

sexualmente passivos e os mulherzinhas são considerados tranquilos 

por  não  possuírem  as  características  tidas  como  próprias  aos 

meninos.  Os chamados de mulherzinhas e de bichinhas são vistos 

como disciplinados, responsáveis, dóceis  e  organizados, assim como 

as meninas.
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Reis  (2011)  coloca  que,  desse  modo,  os  jeitos  de  ser  dos 

meninos considerados adequadamente masculinos entram em conflito 

com a  produção  de  sujeitos  dóceis  e  eficientes  pretendidos  pelos 

mecanismos  disciplinares  presentes  no  currículo  o  que  faz  deles 

sujeitos  considerados  difíceis  de  educar.  Mesmo  assim,  eles  são 

considerados  os  normais  e  os  bichinhas  e  os  mulherzinhas  são 

criticados, desrespeitados, isolados e agredidos constantemente por 

não  apresentarem  os  atributos  considerados  adequadamente 

masculinos. 

Assis-Rister (2008) analisa o desempenho e o comportamento 

dos  meninos  e  coloca  que  estes  fracassam  mais  nas  atividades 

escolares,  são  considerados  indisciplinados,  ativos,  agitados  e  têm 

comportamentos  tidos  como  indesejados  pelos  funcionários/as  da 

escola. 

Dal’Igna (2007) observa em sua pesquisa sobre desempenho 

escolar que os meninos apresentam desinteresse nos estudos e nas 

aulas,  têm  maior  dificuldade  em  leitura  e  escrita, possuem 

desempenho  escolar  prejudicado  pelo  comportamento,  manifestam 

desinteresse  nos  estudos,  são  menos  organizados,  disciplinados  e 

caprichosos com os cadernos escolares que meninas.

As análises da autora mostram que não há nada de natural 

nesses jeitos de ser dos meninos. A pesquisadora coloca que são as 

práticas  pedagógicas  e  os  discursos  que  circulam  na  escola que 

administram  e  normalizam  estas  crianças,  regulam  suas 

aprendizagens e também ensinam formas particulares de ser e viver.

Barros (2010), com base nas vertentes pós-estruturalistas dos 

estudos culturais, analisa as narrativas de profissionais da educação 

(psicólogos/as,  assistentes  sociais,  coordenadoras  escolares, 

diretoras,  orientadoras  educacionais).  Sua  pesquisa  aponta  a 

presença  de  uma  lógica  binária  nas  escolas  uma  vez  que  as 

narrativas  destes/as  profissionais  mostram  que  eles/as  esperam 
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modos de ser diferentes entre os meninos e as meninas, não levando 

em  consideração  que  existem  múltiplas  formas  de  ser  menino  e 

menina.  A  pesquisadora  problematiza  que,  embora  estes/as 

profissionais afirmem entender a importância das problematizações 

das relações de gênero na escola,  seus relatos mostram que,  nas 

práticas escolares, estas discussões são realizadas esporadicamente e 

que  nem mesmo  a  proposta  da  transversalidade  é  realizada  nas 

escolas. 

Nesse sentido, a partir  das narrativas sobre as experiências 

dos/as  profissionais  nas  escolas,  Barros  (2010)  aponta  que  são 

reforçados  discursos  que  diferenciam  e  hierarquizam  meninos  e 

meninas. Os meninos são tidos como corajosos, fortes, viris, ágeis e 

agressivos e que aqueles que não possuem estes comportamentos e 

estas características são vistos como gays, bichinhas e afeminados. 

A pesquisa de Gama (2004) procura mostrar que há, na escola 

estudada,  uma  nítida  demarcação  de  espaços  masculinos  e 

femininos; expectativas diferenciadas em relação a comportamentos 

de  meninos  e  meninas;  dificuldade  das/os  professoras/es  em 

perceber e intervir nas questões de gênero gêneros que reproduzem, 

na escola, as relações vigentes na sociedade. Nesse sentido, a autora 

destaca a necessidade da ampliação de discussões nesse contexto, 

assim como na formação continuada.

As pesquisas aqui apresentadas mostram como determinados 

modos de ser considerados adequados aos meninos são divulgados 

nas escolas como legítimos, verdadeiros e adequados.  Apontam que 

quando os meninos arriscam romper com as demarcações de gênero 

estabelecidas  e  isso  inclui  ser  disciplinado,  ser  organizado  nas 

atividades, não fazer bagunça e ter um bom desempenho na escola, 

são chamados de mulherzinha e bichinhas.

Mesmo que estas características sejam valorizadas de maneira 

geral, elas são desqualificadas quando relacionadas aos meninos por 
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serem consideradas femininas.

Reis (2011) observa que ser chamado de  mulherzinha  causa 

muito sofrimento aos meninos, uma vez que isso ocorre em situações 

de desqualificação, gozação, humilhação e agressão, justamente pelo 

fato  destes  meninos  apresentarem  características  culturalmente 

consideradas femininas e, portanto, desvalorizadas.

De acordo com Louro (2007), são as piadas, as gozações e os 

apelidos que caracterizam situações constrangedoras para àqueles e 

àquelas  que  são  considerados/as  como desviantes  das  normas  de 

gênero. Estas situações compõem os processos de subjetivação na 

escola  que acabam por produzir  meninos de verdade,  que,  dentre 

outras características, devem ser indisciplinados.

Considerações Finais

Uma  das  principais  atividades  cumpridas  pela  escola  de 

disciplinar é a criação de modelos do que se deve ou não ser das 

distinções,  mas  principalmente  de  um modelo  de  “homem médio” 

(PONGRATZ,  2008),  que  reúne  as  características  básicas  para  a 

convivência dentro das regras sociais sem fazer muitos desvios.

Nessa rede, cobra-se que os meninos sejam másculos, o que 

objetivamente  lhes  afasta  do  comportamento  do  aluno  ideal, 

organizado, estudioso e com sucesso escolar.  Esse é um ponto de 

observação  a  se  fazer  na  intenção  de  colocar  os  processos 

contraditórios que ocorrem na escola, na produção de subjetividades 

dos/as estudantes. 

As  pesquisas  aqui  contempladas  mostram que  os  discursos 

sobre meninos neste espaço caminham no sentido de naturalizar as 

características  tradicionalmente  consideradas  masculinas,  como  a 

indisciplina.

Foi possível notar que,  nesses estudos, os meninos que não 
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possuem  estas  características  são  tidos  como  homossexuais  e 

chamados de bichinhas, veadinhos, gays e mulherzinhas. Nesse foco 

o mais importante é ver como as características femininas, apesar de 

serem as que mais se aproximam de alguém com sucesso escolar, 

denotam alguém demasiadamente frágil para se defender, são traços 

claramente discriminados na escola, gerando formas de preconceito 

na escola e na sociedade.

Esse  processo  pode  fazer  parte  da  disseminação  de  um 

discurso que, em muitos casos, é subvertido pelos garotos, mas que 

gera  conflitos  e  situações  de  inferiorização  das  características 

femininas.  O  que  está  sendo  desqualificado,  na  verdade  é  o  ser 

feminino. 

Percebemos que poucas pesquisas, no entanto, centram nos 

processos  de  subjetivação  que  sustentam  esta  naturalização  da 

diferenciação dos modos de ser dos meninos e das meninas. Apenas 

Sales  (2010)  e  Reis  (2011)  buscam  analisar  as  técnicas  de 

subjetivação que são colocadas em operação nos currículos  e  que 

visam generificar os corpos.

Nesse sentido, a proposta deste trabalho de pensar os modos 

de subjetivação e a produção da (in)disciplina na escola torna-se uma 

interessante forma de contribuir para as discussões neste campo de 

estudo atentando para estes espaços ainda pouco explorados.
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Resumo: Este texto apresenta um recorte de duas pesquisas de Mestrado 
que analisam os efeitos produzidos pelo saber médico nos sujeitos infantis 
incluídos  nas  escolas.  Num  primeiro  momento,  apresenta-se  um 
deslocamento  histórico  sobre  as  formas  como  foram  se  constituindo  os 
discursos de verdade sobre a infância e as estratégias de governamento dos 
sujeitos infantis, desde a configuração de uma racionalidade moderna até a 
Contemporaneidade. Posteriormente, desenvolvemos um exercício analítico 
que  problematiza  os  discursos  materializados  em  fichas  de 
encaminhamentos  e  coletas  por  meio  de  entrevistas  semiestruturadas 
realizadas com professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Tais 
análises  nos  permitem  evidenciar  duas  operações  que  o  saber  médico 
coloca em funcionamento: nomeação e normalização da anormalidade. A 
primeira delas desenvolve uma série de saberes sobre os sujeitos infantis 
com o intuito de classificá-los, descrevê-los e diagnosticá-los. A segunda 
desenvolve  procedimentos  de  normalização  da  infância, 
preponderantemente, aqueles vinculados à medicalização. A partir dessas 
discussões pretendemos mostrar como a medicina – relacionada tanto com 
a  escola,  quanto  com  a  inclusão  –  pode  ser  compreendida  como  uma 
estratégia biopolítica que pretende gerenciar ou prevenir os riscos que a 
anormalidade pode causar aos sujeitos e à população.

Palavras-Chave: Educação. Medicalização. Infância. Normalização.

O  presente  artigo  tem  como  intencionalidade  apresentar 
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alguns  resultados  obtidos  por  meio  do  desenvolvimento  de  duas 

investigações  de  Mestrado  que  se  aproximam  por  um  tema  em 

comum: a problematização das lógicas disciplinares que regulam e 

controlam  as  formas  de  ser  e  de  viver  a  infância  na 

Contemporaneidade,  especialmente,  aquelas  vinculadas  a 

procedimentos  de  medicalização.  Para  isso,  reunimos  algumas 

discussões  desenvolvidas  nas  pesquisas  mencionadas  e 

apresentamos  alguns  achados  investigativos  que  consideramos 

produtivos para problematizar o tema em questão. 

Importa  ressaltar  que  tais  investigações  encontram-se  em 

fases diferenciadas de execução: a primeira delas está em fase inicial 

e a segunda já se encontra concluída; porém acreditamos que tal 

articulação  torna-se  importante  uma  vez  que,  além  da  temática 

abordada, as pesquisas apresentam ainda como pontos de conexão 

os  sujeitos  da  pesquisa  —professores  dos  anos  iniciais  do  Ensino 

Fundamental—  e  a  perspectiva  teórica  utilizada,  qual  seja:  pós-

estruturalista de inspiração foucaultiana.

A primeira investigação tem a intenção de problematizar de 

que  forma,  no  âmbito  de  relações  pedagógicas,  cruzam-se 

preocupações de duas ordens – complementares e indissociáveis – 

que  envolvem  a  constituição  de  um  corpo  de  saberes  sobre  as 

crianças e a recíproca instituição de estratégias de intervenção sobre 

elas.  Muitas  tecnologias  intelectuais  e  políticas  têm  assegurado, 

especialmente  nos  últimos  dois  a  três  séculos,  que  o  campo  da 

infância fosse submetido a alguns domínios. E, no caso da pesquisa 

em questão, a medicalização da infância nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental  é  apontada,  no  cenário  contemporâneo,  como  uma 

tecnologia de normalização dos sujeitos infantis.

Para  isso,  realiza-se  a  análise  de  documentos  oficiais 

referentes à temática, além de entrevistas com professoras dos anos 

iniciais  do Ensino Fundamental  da rede pública de Rio Grande/RS, 
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com a intencionalidade de compreender a partir das falas, práticas e 

saberes que circulam na escola, de que forma vão se constituindo os 

discursos acerca dos padrões de normalidade, no âmbito dos espaços 

e  tempos  educativos  das  classes  de  alfabetização  no  cenário 

contemporâneo.

Nesse  sentido,  a  investigação  citada  apresenta  alguns 

deslocamentos históricos nas formas como foram se constituindo os 

discursos  de  verdade  sobre  a  infância  e  as  estratégias  de 

governamento1 dos sujeitos infantis, a partir da emergência de uma 

racionalidade moderna até a Contemporaneidade.

A  segunda  pesquisa  abordada  problematiza  as  articulações 

entre dois campos de saber distintos, mas articulados entre si, quais 

sejam: medicina e educação. Para isso, destacam-se alguns discursos 

coletados  em  fichas  de  encaminhamento2 e  em  entrevistas 

semiestruturadas  realizadas  com  alguns  professores  da  Rede 

Municipal de Ensino de Novo Hamburgo/RS. Tais discursos descrevem 

as  anormalidades  dos  sujeitos  e  não  raramente  receitam-lhes 

medicamentos, tratamentos, ou demais intervenções que produzam 

efeitos  normalizadores  nas  formas  de  viver  a  infância  no  mundo 
1 A expressão  Governamento será utilizada neste texto para referir o conjunto de 
práticas  que se  disseminam pela  sociedade e  que têm por  objetivo  governar  a 
população. Veiga-Neto (2002) aconselha que se ressuscite da língua portuguesa a 
palavra governamento para traduzir os textos do autor francês Michel Foucault com 
o  “objetivo  tornar  mais  rigoroso  e  mais  fácil  o  duplo  entendimento  que,  na 
perspectiva  foucaultiana,  é  possível  atribuir  à  palavra  governo.”  (VEIGA-NETO, 
2002, p. 17). Na língua francesa, Foucault utiliza duas palavras diferentes para se 
referir  a  governo,  são  elas:  gouverne e  gouvernement. Na  língua  portuguesa, 
Veiga-Neto (2002, p.19) sugere que se utilize Governo, com G maiúsculo, para se 
referir à “[...] instituição do Estado que centraliza ou toma para si a caução da ação 
de  governar”,  traduzindo  dessa  forma  gouverne por  Governo.  Porém,  quando 
quisermos  falar  das  “ações  distribuídas  microscopicamente  pelo  tecido  social” 
(2002, p.21) o autor sugere que utilizemos a palavra governamento para traduzir o 
termo  gouvernement. Este texto considerará tais orientações no uso dessas duas 
expressões.
2 Essas fichas de encaminhamento apresentam algumas perguntas elaboradas pela 
equipe da Secretaria de Educação do referido município e devem ser preenchidas 
pelos  professores  e  coordenadores  pedagógicos  das  escolas,  quando  desejam 
encaminhar  alunos  a  algum  atendimento  especializado,  tais  como:  psicologia, 
psicomotricidade,  dançaterapia,  psicopedagogia,  arteterapia,  fonoaudiologia, 
neurologia e ecoterapia. 
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contemporâneo.

Para que isso seja possível, a produção de saberes sobre esses 

sujeitos ou sobre essas populações, tornou-se condição fundamental. 

Costa (2001, p.42) destaca que

Conhecer  o  que  deve  ser  governado  é  parte  da 
estratégia  que  permite  a  regulação  e  controle  dos 
indivíduos  e  das  populações  que  habitam os  núcleos 
urbanos  das  sociedades  organizadas.  Tornar-se 
cidadão, nesse sentido, é fazer-se parte integrante de 
um  corpus  governável porque disciplinado, regulado e 
normalizado por saberes que dispõe sobre seus modos 
de ser e agir. 

A produção desses saberes pode se dar tanto sobre o indivíduo 

particular – nível micropolítico –, quanto sobre a população em seu 

conjunto  –  nível  macropolítico.  Importa  ressaltar  que  este  texto 

tentará  focalizar,  mesmo  que  brevemente,  os  dois  âmbitos  aqui 

citados. Para compreender as discussões e análises desenvolvidas é 

necessário considerar dois pontos importantes: 1) ao realizar-se uma 

operação de nomeação sobre os indivíduos, ou seja, ao produzir-se 

um  saber  que  os  classifica  como  normais  ou  anormais,  está-se 

sempre  estabelecendo  uma  relação  de  comparabilidade  entre  um 

indivíduo e os demais, entre o sujeito individual e a população no seu 

conjunto.  2)   a  intervenção  sobre  o  sujeito  individual  é  condição 

fundamental para que se alcance o governo da população no âmbito 

macropolítico. Portanto, esses dois âmbitos de ação de poder e saber, 

estão  sempre  em  constante  articulação.  Não  há  como  pensar  a 

população, sem pensar o indivíduo, assim como não há como agir 

sobre o indivíduo sem que isso gere um efeito no âmbito coletivo, na 

população.

É a partir dessa articulação entre o individual e o coletivo que 

gostaríamos de lançar nosso olhar sobre o saber médico, mostrando 

como,  a  partir  do  seu  aporte  científico,  ele  não  só  descreve  e 
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classifica  as anormalidades dos sujeitos,  mas intervém conduzindo 

suas condutas.  Dessa forma, ele age tanto no âmbito individual  – 

moldando  suas  formas  de  ser  –  quanto  no  âmbito  coletivo  - 

gerenciando os riscos que elas podem causar à população. Analisando 

um  conjunto  de  discursos,  que  constantemente  visibillizam  a 

articulação  entre  medicina  e  educação,  pretendemos  apresentar 

algumas discussões referentes àquilo que denominamos a “nomeação 

e a medicalização da anormalidade”.

Para tanto, optamos por organizar o texto da seguinte forma: 

Na seção seguinte, tentamos mostrar de que forma historicamente os 

discursos  científicos  acerca  da infância  foram sendo constituídos  e 

implicados  em  uma  série  de  estratégias  de  governamento  que 

apresentam deslocamentos nas formas de gestão sobre a vida, desde 

a emergência de uma racionalidade moderna.

Na segunda parte, apresentamos os discursos analisados e as 

duas  operações  que  o  saber  médico  coloca  em funcionamento:  a 

nomeação  e  a  normalização  da  anormalidade.  A  partir  dessas 

discussões  pretendemos  mostrar  como  a  medicina  –  relacionada 

tanto com a escola, como com a inclusão – pode ser compreendida 

como uma estratégia biopolítica que pretende gerenciar ou prevenir 

os riscos que a anormalidade pode causar aos sujeitos e à população. 

Alguns deslocamentos históricos acerca da produção de 
discursos sobre os sujeitos infantis 

Na busca  de pensamentos  que sirvam de material  histórico 

para pensar o presente, nos remetemos a estudos que sinalizam a 

produção de saberes acerca da infância e as prováveis intervenções 

sobre  ela,  uma  vez  que  entendemos  que  as  condições  histórico-

culturais marcam as crianças e a nossa forma de olhar sobre elas. 

O clássico estudo historiográfico  realizado por  Philippe Ariès 

(2006),  intitulado “História  social  da  criança  e  da  família”  sinaliza 
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que, por volta do fim do século XVII instituem-se, entre as classes 

nobres e burguesas da sociedade europeia, mudanças nos modos de 

perceber  e  tratar  as  crianças.  Assim,  denomina  “sentimento  de 

infância”,  a  consciência  da  particularidade  infantil,  que  faz  das 

crianças  alvos  de  atenção  e  cuidados  consideráveis  e  implica  a 

diferenciação  cada vez  mais  acentuada  entre  os  mundos  adulto  e 

infantil. 

A emergência de uma racionalidade moderna traduz uma série 

de  elementos  que  constituem  a  ação  civilizatória  das  sociedades 

europeias e sua intenção de educar as crianças para a obediência, a 

moral e as boas maneiras capazes de “salvar” e resguardar as almas 

infantis.  Num  contexto  em  que  o  recente  sentimento  de  infância 

provocara a existência de um “outro” diferente do adulto, a Psicologia 

e a Pedagogia ocupam um lugar de relevância como instrumentos de 

controle  da  esfera  pública  e  privada,  transcendendo  o  espaço  da 

escola através do seu instrumental técnico-científico.

Se, durante o regime medieval, a religião realizava o exercício 

permanente  de  controle  através  da  moral  e  do  sagrado,  com  a 

emergência  de  uma racionalidade  moderna,  o  discurso  da  ciência 

configura uma nova ordem de poder, agora laica. À criança, neste 

sentido, deve ser oferecida uma educação escolarizada capaz de “dar 

conta” do novo projeto social; e a Medicina, a Psicologia, a Pedagogia 

e demais  ciências que constituem a Puericultura tratam de propor 

padrões  etnocêntricos  de  normalidade,  tecnologias  de  controle  e 

disciplinamento dos sujeitos infantis.

A  família,  agora  nuclearizada  e  organizada  em  torno  das 

crianças, não escapa à nova ordem, sofrendo profundo impacto no 

modo como se passou a conceber o que é ser humano e como este 

deve organizar a sua vida cotidiana em torno daquilo que é instituído 

pelo  discurso  da  ciência  como  regular  e  normal.  Foucault  (1974, 

p.73) aponta para a existência de técnicas que vêm enxertar-se no 
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interior  da família,  fazendo-a funcionar  como uma pequena escola 

responsável pelo controle da disciplina, tornando-se uma microcasa 

de saúde que controla a normalidade ou a anomalia do corpo e da 

alma. 

Conforme  o  autor  (2007),  entre  os  séculos  XVII  e  XVIII 

instituem-se formas de exercício de poder centradas na gestão da 

vida, que operam sobre os indivíduos e as populações por meio de 

controles e regulações que possibilitam governá-los, no sentido de 

conduzir  condutas,  estruturando  o  eventual  campo  de  ação  dos 

sujeitos. Em História da Sexualidade I: a vontade de saber (1988), o 

mesmo sinaliza que o poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do 

século XVII sob duas formas principais, dois polos interconectados e 

complementares,  investindo  tanto  sobre  os  corpos  individuais, 

buscando ampliar suas aptidões, tornando-os dóceis e úteis; quanto 

sobre o corpo-espécie, suporte dos processos biológicos, a partir de 

intervenções  e  controles  reguladores  relativos  à  população.  Nas 

palavras de Foucault (2007, p. 152):

As disciplinas do corpo e as regulações da população 
constituem  os  dois  polos  em  torno  dos  quais  se 
desenvolveu a organização do poder  sobre a vida.  A 
instalação  –  durante  a  época  clássica,  desta  grande 
tecnologia  de  duas  faces  –  anatômica  e  biológica, 
individualizante  e  especificante,  voltada  para  os 
desempenhos do corpo e encarando os processos  da 
vida – caracteriza um poder cuja função mais elevada 
já não é mais matar, mas investir sobre a vida, de cima 
a baixo.

Nesse sentido, tomamos o conceito de biopolítica como uma 

importante  ferramenta  conceitual  para  compreendermos,  nesses 

deslocamentos históricos, o aparecimento de um poder disciplinador 

e  normalizador  que  já  não  se  exerce  somente  sobre  os  corpos 

individualizados, mas como política estatal que pretende administrar 

a vida e o corpo da população. 
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Então, à medida que as formas de governar se transladam da 

defesa  do  território  e  da  ameaça  de  morte  (contornos  do  poder 

soberano) para a população e seus fenômenos, para a valorização da 

vida  (biopoder),  se  estabelecem  “novos”  modos  de  perceber  as 

crianças  e  sobre  elas  intervir.  Como  destaca  Foucault,  é  preciso 

garantir e multiplicar a vida, colocá-la em ordem e, nesse sentido, a 

população infantil torna-se foco de atenção do Estado e também alvo 

do olhar moral, religioso e científico.

Conforme  ressalta  Bujes  (2000),  no  momento  em  que  as 

formas de governar centram-se nos fenômenos da população, família 

e  escola  tornam-se  instrumentos  privilegiados  para  o  governo  da 

população infantil. Em suas palavras:     

As crianças passam a ser alvo privilegiado destas operações 
que administram corpos e visam a gestão calculista da vida: 
tornam-se  objeto  de  operações  políticas,  de  intervenções 
econômicas, de campanhas ideológicas de moralização e de 
escolarização,  de  uma  intervenção  calculada.  Adulto  e 
criança se diferenciam e se distanciam, numa operação que 
constitui a justificativa para a intervenção familiar e para a 
prática da educação institucionalizada. É preciso garantir o 
mito da inocência, a “realidade quimérica” da infância (ou, 
pelo  menos,  sua  narrativa)  e,  sobretudo,  inseri-la  em 
processos de controle e regulação cada vez mais sofisticados, 
porque invisíveis e consentidos (BUJES, 2000, p.28).

Importa salientar que, para que se instituam esses processos 

sofisticados de controle e regulação citados por Bujes, os quais estão 

implicados no governo da população infantil, os mecanismos de saber 

e  poder  atuam de forma articulada,  engendrando-se mutuamente. 

Assim, as crianças tornam-se objeto de diversos campos de saber, 

que fixam significados sobre a infância que passam a ser tomados 

como a forma natural, correta, normal de conceber o sujeito infantil 

(BUJES,  2002).  Essa  produção  de  saberes  pauta  uma  série  de 

intervenções  e estratégias  voltadas para as crianças,  configurando 

formas de exercício de poder que possibilitam conduzir as condutas 
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infantis, ordenar sua probabilidade, em escala individual e coletiva.

Nessa nova ordem de governar, em que o poder soberano dá 

lugar à ação direta sobre a população, a escola se configura como a 

grande maquinaria capaz de dar conta da normalização da infância, e 

ao professor cabe proteger a criança dos males da vida e representar 

a acumulação de um conjunto de conhecimentos universais a priori, 

associados ao olhar atento sobre os “desvios de conduta”. Fiscal da 

disciplina,  da aprendizagem e da maturação, deve lançar mão dos 

saberes da ciência  moderna na composição do cotidiano de ações 

micropolíticas afinadas com o modelo capitalista emergente.

E  no  cenário  atual?  De  que  forma  esses  mecanismos  se 

(re)configuram?  Que  condições  e  discursos  afetam  a  vida  das 

crianças em situação de fracasso ou “desvio”  escolar?  Que lógicas 

formativas e de controle orientam a formação docente e o currículo 

escolar no âmbito do encaminhamento, cada vez mais acentuado, de 

crianças e adolescentes da Educação Básica a setores especializados 

da área Psi,  produtores  de um saber  científico  especializado?  Que 

ações são desenvolvidas na tentativa de “incluir” os estudantes no 

espaço e no tempo escolar? O que se pretende pôr em relevo é o 

caráter  político  das  práticas  pedagógicas  e  seu  inalienável 

comprometimento com as relações de poder.

Autores  como  Nikolas  Rose(2011)  e  Maria  Aparecida 

Moysés(2001)  tem  problematizado  os  saberes  da  ciência  médica, 

seus  procedimentos  diagnósticos  e  de  prescrição  padronizados, 

apontando a capitalização da medicina e os grandes investimentos da 

indústria  farmacêutica  como  dispositivos  contemporâneos  de 

produção da (a)normalidade e do controle e gerenciamento do corpo 

e da mente.

A  contemporaneidade  caracteriza-se  por  ser  um  tempo  de 

profundas  alterações  nos  modos  de  existência  das  pessoas, 

transformações  que  acabam  por  alterar  nossos  saberes,  nossa 
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relação com a cultura, com os outros, com o tempo, com o espaço, 

com  o  mundo  que  nos  cerca.  Essas  formas  de  governamento 

assumem novas roupagens, produzindo sujeitos que, se por um lado 

experimentam a ausência  de fronteiras  comunicacionais,  por  outro 

sofrem o efeito da vigilância permanente. 

As inúmeras tecnologias culturais e científicas, ainda marcam 

os tempos e os modos de ensinar e aprender, de ser professora e 

professor, normal ou anormal, com uma “roupagem” contemporânea. 

Os  discursos  de  verdade  propostos  pela  Biologia  e  pela  Medicina 

interferem diretamente no modo como se constituem as patologias e 

as  formas  de  prevenção,  operando  também no capital  através  da 

expansão  da  indústria  de  medicamentos,  da  beleza,  do  corpo 

perfeito,  da  saúde  plena,  dos  planos  de  saúde,  dos  brinquedos 

educativos  e tantos outros  investimentos  das  grandes corporações 

(ROSE, 2011).  

Muitos  sujeitos  infantis,  que  agora  operam numa lógica  de 

consumo de imagens, de objetos, de tecnologias e de informações 

sem  fronteiras,  ainda  vivem  a  perspectiva  adultocêntrica  do 

aligeiramento. E, mesmo diante da multiplicidade de infâncias e de 

posições  que  ocupam,  a  Psicologia  mecanicista,  que  acredita  na 

objetividade  e  na  padronização  da  aprendizagem  e  do 

comportamento humano, ainda habita o dia a dia da escola.

As formas tradicionais de significar as crianças e de exercer o 

poder sobre elas, no entanto, tem sofrido mudanças significativas. 

Para Bujes (2006,p.227), inúmeras são as feições contemporâneas do 

enclausuramento  e  da  vigilância,  como  espaços  saturados  pela 

intimidade  e  pelo  controle,  onde  as  ações  são  permanentemente 

monitoradas e o poder tem um efeito de regulação na vida social, que 

é  muito  mais  abrangente  e  que  se  estende  pelas  profundezas  da 

consciência  e  dos  corpos  da  população.  Na  próxima  seção  será 

possível observar como esse poder age sobre os sujeitos infantis – 
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por meio da nomeação e da normalização com o intuito de estender 

seu alcance ao corpo múltiplo da espécie, ou seja, a população.

A Atuação do Saber Médico sobre os Sujeitos Infantis

Não é por acaso que a necessidade de diagnosticar os alunos a 

partir dos seus supostos desvios, ou de medicalizá-los, acompanha 

boa parte dos discursos educacionais  e está presente nas práticas 

escolares atuais. Podemos dizer que a medicina foi, pouco a pouco, 

se inserindo nas discussões escolares e tentando explicar as formas 

de desenvolvimento,  aprendizagem e comportamento apresentadas 

pelos  alunos.  Segundo  Moysés  (2008,  p.  4),  “aprendizagem, 

comportamento e inteligência são apenas exemplos de questões que 

são incorporadas ao pensamento e à atuação médicos.” Atualmente a 

presença do saber médico na escola é marcada por meio da produção 

de saberes sobre os sujeitos, que através de laudos, diagnósticos ou 

classificações  descrevem  os  alunos,  suas  dificuldades  de 

aprendizagem,  desenvolvimento  ou  comportamento.  Além disso,  o 

saber médico também se faz presente por meio de procedimentos de 

normalização,  notadamente  aqueles  vinculados  à  medicalização  da 

anormalidade,  ou  seja,  a  tudo  aquilo  que  escapa,  que  foge,  que 

desvia do padrão de normalidade inventado pela ciência moderna.

Dessa forma, a partir da análise dos discursos selecionados, 

foi  possível observar  duas  operações  diferentes,  mas  articuladas 

entre  si,  que  o  saber  médico  coloca  em  funcionamento.  A  essas 

operações chamamos “nomeação e normalização da anormalidade”. 

Na primeira delas, que abordaremos mais rapidamente, encontramos 

laudos e diagnósticos sobre os alunos que tem o objetivo de nomear, 

de classificar, de enquadrar os sujeitos de acordo com um aparato de 

saber médico que os define como normais ou anormais. 

Os  excertos  a  seguir  foram  retirados  das  fichas  de 
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encaminhamentos  e,  além  de  fornecerem  informações  sobre  os 

alunos,  acabam por  classificá-los,  descrevê-los  e  posicioná-los  nas 

redes  de  saber  e  de  poder  que  instituem  as  práticas  da  escola 

moderna.

Apresenta  distúrbios  de  comportamento  (Documento  2),  Tem 
hiperatividade  (Documento  3),  O  menino  tem  retardo  mental  
(Documento 4), O aluno é portador da síndrome do X frágil (Documento 
5),  Tem crises  convulsivas  –  Epilepsia  (Documento  6),  A  aluna  tem 
problemas de visão e diabetes (Documento 7), Tem síndrome de Down 
(Documento 8), Teve asma e refluxo desde bebê, bem como problemas 
de  oxigenação  (Documento  9),  Suspeita-se  de  hiperatividade. 
(Documento 10).

A prescrição de laudos e diagnósticos, como os apresentados 

acima, ou a descrição das diversas anormalidades dos sujeitos, tais 

como  os  distúrbios  de  comportamento,  síndromes  diversas  e 

problemas de saúde, passam a compor o campo de atuação e de 

intervenção  do  saber  médico,  definindo  as  dificuldades  e 

potencialidades  dos  sujeitos  escolares  e  produzindo  novas 

intervenções  no  campo  pedagógico.  Tais  definições  e  prescrições 

precisam ser problematizadas. Com isso não queremos marcar uma 

postura  contrária  à  produção  dos  diagnósticos,  como  se  eles  não 

oferecessem  ferramentas  produtivas  para  o  desenvolvimento  do 

trabalho na escola. Como aponta Freitas (2009, p. 19),

O  conceito  de  diagnóstico  pode  trazer  inúmeras 
conformações,  dependendo  da  teoria  e/ou  do  tempo 
histórico em que se constitui. Um diagnóstico elaborado 
com cuidado é interessante e necessário. O diagnóstico 
é importante para poder tratar, mas existem outros que 
selam,  que  aprisionam.  É  o  modo  de  usá-lo  que 
estabelece  sua  pertinência,  ou  mesmo  sua 
inconveniência. O que é necessário combater é o uso 
irresponsável  do  diagnóstico.  O  diagnóstico  traduzido 
em rótulo desencadeia dispositivos de armadura. 

Sendo assim, reconhecemos a importância do diagnóstico para 

que se possa conhecer melhor o sujeito, suas formas de aprender e 

se  relacionar  e,  a  partir  disso,  propor  práticas  pedagógicas  mais 
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adequadas e eficazes ao seu desenvolvimento. Porém, gostaríamos 

de chamar  a  atenção para  o  fato  de que,  em muitas  ocasiões,  o 

diagnóstico produz um rótulo, atribui uma marca ao sujeito. É preciso 

compreender que historicamente o saber médico vem ocupando um 

espaço  de  legitimidade  e  de  cientificidade  e,  quando  produz  um 

diagnóstico  sobre  os  sujeitos,  também  está,  ao  mesmo  tempo, 

produzindo determinadas verdades sobre eles, conferindo-lhes uma 

série  de  características,  estabelecendo  níveis  do  seu 

desenvolvimento, limitações para a sua aprendizagem, assim como 

fazendo prescrições para a sua própria vida. 

O questionável é justamente a forma como, muitas vezes, o 

saber  médico  delimita  os  progressos,  o  crescimento  e  o 

desenvolvimento  daquelas  crianças  diagnosticadas.  Problematizar 

essas  questões  não  significa  dizer  que  o  saber  médico  não  tem 

importância,  ou,  ainda,  conferir-lhe  uma  negatividade.  Não 

pretendemos produzir um juízo de valor posicionando o saber médico 

como bom ou  ruim à  humanidade,  ou  à  própria  escola;  no  lugar 

disso, marcamos uma postura de suspeita sobre esses determinismos 

que, muitas vezes, ele produz. Mais do que isso, muitas vezes, ele 

limita o nosso olhar sobre o sujeito e, principalmente, sobre aquilo 

que acreditamos que ele possa produzir ou aprender. Ou seja, passa-

se a olhar muito mais para o diagnóstico, para a doença e não tanto 

para o sujeito e suas possibilidades. Portanto, é preciso entender que 

a  “nomeação”  dos  sujeitos,  muitas  vezes,  posiciona-os  como 

incapazes, não aprendentes, ou com dificuldades de aprendizagem. 

Além  disso,  a  “nomeação”  vem  acompanhada  por  uma 

“normalização”,  expressão  que  utilizamos  para  referir  a  segunda 

operação que o saber médico coloca em funcionamento. 

É nesse ponto que se torna possível  perceber  a  articulação 

existente entre toda essa produção de saberes sobre os anormais1, as 

1 Utilizamos o termo “anormais” [...] para designar esses cada vez mais variados e 
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técnicas  de  normalização  efetivadas  e  as  estratégias  biopolíticas. 

Primeiramente é preciso desenvolver todo um aporte científico que 

torne esses sujeitos observáveis e explicáveis.  A primeira operação é 

tornar  conhecido,  nomear,  descrever,  categorizar,  classificar  para 

que, só então, sua diferença possa capturada, regulada, governada. 

Essa  primeira  operação  –nomeação  da  anormalidade–  é  condição 

fundamental  para  que  se  possa  atuar  sobre  esses  sujeitos, 

governando  sua  diferença,  sua  anormalidade.  Conhecendo-os, 

produzindo  saberes  sobre  suas  doenças,  suas  dificuldades,  suas 

possibilidades é possível intervir de forma mais eficaz para regular 

suas formas de ser, de agir e de se conduzir no mundo. É através 

dessas intervenções, que se torna possível prevenir ou pelo menos 

reduzir os riscos e perigos que tais sujeitos – anormais –trazem a 

população e a si próprios. Eis, portanto, a medicina atuando como 

uma  estratégia  biopolítica  que  objetiva  reconduzir  os  fluxos 

desviantes,  extinguindo,  diminuindo  ou  prevenindo  a  ameaça  que 

esses sujeitos produzem à sociedade. 

Nos  excertos  apresentados  a  seguir,  pode-se  observar 

algumas  estratégias  desenvolvidas  pelo  saber  médico  para  atuar 

sobre os sujeitos anormais.

Tomou Tegretol por dois anos. Nunca teve convulsões. (Documento 11).

Portador  de  deficiência  auditiva,  usa  aparelho  de  audição  em 

decorrência da meningite. (Documento 13).

Ele toma medicação. Ele tomava dois Gardenal e agora a médica achou 

numerosos  grupos  que  a  modernidade  vem,  incansável  e  incessantemente, 
inventando e multiplicando: os sindrômicos, deficientes, monstros e psicopatas (em 
todas as suas variadas tipologias), os surdos, os cegos, os aleijados, os rebeldes, 
os pouco inteligentes, os estranhos, os GLS, os “outros”, os miseráveis, o refugo 
enfim (VEIGA-NETO 2001, p. 105). Sabemos que tal expressão causa incômodo e 
perturbação,  principalmente  a  partir  da  invenção  de  uma  série  de  palavras 
consideradas politicamente corretas para tal finalidade. Porém, o fato é que essas 
palavras, sensíveis ou grotescas, suaves ou rudes, ao referirem tais sujeitos, estão 
colocando-os num constante processo de comparabilidade com a norma, e esse 
processo não tem nada de inocente, pois compara, classifica e posiciona os sujeitos 
em lugares diferenciados.
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melhor reduzir  pra meio e eu já sinto  que ele  aumentou o  nível  de 

ansiedade dele. (Entrevista 3- Realizada em 15 de setembro de 2009).

Toma  clorpriomazina.  Tem  acompanhamento  com  psiquiatra. 

(Documento 15).

Ele  frequenta  neurologista,  uma  vez  por  mês,  toma  medicação.  

(Entrevista 1- Realizada em 15 de setembro de 2009).

Faz acompanhamento com neuropediatra em POA e toma medicação. 

(Documento 16).

A ingestão de medicamentos dos mais variados tipos, o uso de 

aparelho  auditivo,  assim  como  as  consultas  sistemáticas  e  o 

acompanhamento  por  neurologistas,  constituem-se em técnicas  de 

normalização desenvolvidas pela medicina e monitoradas pela escola 

com  o  objetivo  de  controlar  esses  sujeitos,  aproximando-os  ao 

máximo do normal. São, portanto, técnicas de normalização a serviço 

de uma estratégia biopolítica. Segundo Foucault (2008, p.82-83), “a 

operação  de  normalização  vai  consistir  em  fazer  essas  diferentes 

distribuições de normalidade funcionarem umas em relação às outras 

e em fazer [...] que as mais desfavoráveis sejam trazidas às que são 

mais favoráveis”. Ou seja, pode-se notar que o saber médico opera 

justamente com esse intuito de ajustar, corrigir e normalizar, formas 

de ser, de se comportar ou de aprender que se apresentam como 

desviantes ou indesejáveis. Para isso, ele utiliza diferentes técnicas, 

entre  elas:  consultas,  acompanhamentos  sistemáticos  e  o  uso  de 

variados  medicamentos.  Essas  técnicas  são  voltadas  ao  indivíduo 

particular, mas atingem um plano coletivo. Regulando as formas de 

ser dos sujeitos, seja mediante consultas sistemáticas, seja pelo uso 

de medicamentos,  previnem-se os riscos  que eles podem produzir 

para a sociedade e para si mesmos. 

Há, na atualidade, pode-se dizer uma proliferação do uso de 

medicamentos para os mais variados fins. É necessário atentar para o 

uso  bastante  corriqueiro  que  tem  sido  atribuído  a  medicamentos 
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como  Ritalina,  por  exemplo.  Depressão,  hiperatividade,  déficit de 

atenção,  distúrbios  de  comportamento,  abalos  psíquicos,  entre 

outras,  são  doenças  inventadas  recentemente,  as  quais  afetam a 

produtividade dos alunos na escola e precisam ser gerenciadas e/ou 

medicalizadas através do saber médico. O fato é que muitas crianças 

são  taxadas  como  hiperativas  ou  com  Transtorno  do  Déficit  de 

Atenção  e  Hiperatividade  (TDAH)  por  se  mostrarem  agitadas, 

inquietas  ou,  até  mesmo  por  não  se  interessarem  pelas  aulas, 

anunciando  assim  uma  falta  de  atenção  ou  de  concentração, 

conforme o esperado para sua idade.

Freitas  (2009)  aborda  o  fenômeno  do  TDAH  como  uma 

epidemia deste tempo, visto que tem atingido um número crescente 

de crianças em idade escolar. A autora destaca que “[...] desde há 

muito tempo fala-se em crianças com TDAH, mas nas últimas duas 

décadas há uma diferencial de intensidade.” (FREITAS, 2009, p. 15). 

Ainda considerando essa discussão, Caliman (2006) argumenta que a 

linha que separa o indivíduo com TDAH do sujeito normal é bastante 

tênue. Em suas palavras: 

Até o momento, nenhum teste ou exame específico e 
preciso para a “identificação” do TDAH foi definido. Seu 
diagnóstico  continua  sendo  feito  através  de  um 
processo misto que inclui  testes psicológicos,  história 
clínica, análise do desempenho escolar, entrevistas com 
pais e professores etc. (CALIMAN, 2006, p. 75).

A autora relata ainda que toda essa tecnologia de observação 

e descrição dos comportamentos,  da atenção e dos interesses das 

crianças, são as de maior valor na construção do diagnóstico: “Muitas 

vezes,  o papel  do médico  é apenas  analisar  todo esse  material  e 

confirmar  o  diagnóstico.  Mas,  em  outros  casos  o  diagnóstico  é 

explicitamente rejeitado pelo médico.” (CALIMAN, 2006, p. 76). Em 

vista  disso,  a  descrição  de  professores,  de  psicopedagogos,  da 
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família,  ou  o  preenchimento  de  questionários,  em  nosso 

entendimento, bastante subjetivos, são as ferramentas que permitem 

ao  saber  médico  posicionar  essas  crianças  como  normais  ou 

anormais, a partir do seu enquadramento ou não nos padrões bem 

definidos da normalidade. Seus comportamentos, suas formas de agir 

e de se comportar na escola são capturados e analisados pelo saber 

médico,  que  rapidamente  encontra  em diferentes  medicamentos  a 

solução para o problema que elas representam para a escola, para 

sua aprendizagem e para o próprio convívio social.  Algumas delas 

representam uma ameaça passageira, e suas diferenças podem ser 

corrigidas  em um período  determinado.  Porém outras  são  fatores 

permanentes, que acompanham tais sujeitos no decorrer de sua vida. 

Tem-se aqui, pode-se dizer, um exemplo de como a medicina pode 

funcionar,  dentro  da  própria  escola,  como  uma  ferramenta  de 

controle  social,  acalmando,  concentrando  ou  alegrando  corpos  e 

mentes  que  escapam  da  normalidade.  Dessa  forma,  podemos 

entender a medicina como uma estratégia biopolítica que encontra na 

escola um importante mecanismo para a sua efetivação. No excerto a 

seguir,  podemos  perceber  o  uso  do  medicamento  como um 

instrumento de controle do corpo, de seu comportamento e de suas 

atitudes.

Eu acho que ele precisa de um remedinho. Ele é muito agitado, o 

nível  de  ansiedade  dele  é  muito  grande.  Se  ele  tomasse  um 

remédio acredito que ele ia se acalmar, conseguir se concentrar 

melhor e com isso aprender melhor. (Entrevista 2 – Realizada em 

3 de setembro de 2009).

A partir da fala citada acima, é possível notar o quanto o uso de 

medicamentos, com a finalidade de moldar as condutas dos sujeitos, 

acabou não só se proliferando no interior das escolas, mas também 

se banalizando.  Pode-se dizer  que,  quando as  demais  técnicas  de 
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disciplinarização  dos  corpos  fracassam com determinados  sujeitos, 

recorre-se  ao  uso  de  medicamentos  que  acalmam,  concentram  e 

disciplinam  os  alunos  agitados,  inquietos,  hiperativos,  agressivos, 

entre outros. Para usar uma expressão de Bujes os alunos passaram 

a ser quimicamente disciplinados. Segundo a autora (2006, p. 226):

Para  essas  crianças,  nem  o  confinamento,  nem  a 
vigilância têm sido suficientes, os controles do tempo e 
sua fixação no espaço da sala de aula têm se revelado 
inoperantes.  O  encaminhamento  a  especialistas  em 
terapias  da  área  médica  e  psicológica  tem  sido  a 
solução  preconizada.  Em muitos  casos,  o  diagnóstico 
especializado  e  a  intervenção  medicamentosa  se 
tornam a saída proposta. O aluno passa desta condição 
para a de paciente. Faz-se neste caso a transposição de 
uma  lógica  que  se  poderia  chamar  até  agora  de 
disciplinar para uma outra. [...] uma forma de impor 
uma  ação  inibitória  ou  estimuladora  da  conduta, 
através  de  um  fármaco  que  age  sobre  o  sistema 
nervoso central. 

Ou seja,  os  medicamentos  são  utilizados  como  uma forma 

química  de  conduzir  as  condutas  dos  sujeitos,  acalmando, 

concentrando e melhorando suas possibilidades  de estabelecer  um 

convívio social mais adequado. “Essas drogas prometem aumentar as 

capacidades de concentração, de memória e de atenção necessárias 

ao desenvolvimento da performance produtiva.” (CALIMAN, 2006, p. 

77). Dessa forma, pode-se entender que estamos todos inseridos em 

uma lógica da seguridade, onde os sujeitos que se constituem como 

ameaças a ordem pública precisam ser medicalizados e contabilizados 

a  partir  de  um  diagnóstico.  Tais  práticas,  de  nomeação  e 

normalização funcionam para minimizar o risco (da improdutividade, 

da violência, das condutas inadequadas, da desordem, do caos) que 

tais  sujeitos  produzem  e  garantir  a  seguridade  do  restante  da 

população.
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Considerações Finais

Para encerrar  provisoriamente  este texto,  importa ressaltar, 

mais uma vez, a relação existente entre o comportamento individual 

do sujeito e os efeitos produzidos no ambiente social e coletivo, ou 

seja, entre o âmbito micropolítico, referente ao indivíduo, e o âmbito 

macropolítico, referente à sociedade. “Através de uma microfísica do 

poder,  tais mecanismos,  fazem as conexões entre o indivíduo e o 

todo do qual faz parte, articulando ‘o singular e o plural.’” (BUJES, 

2006, p. 222). Aqui, a medicina, com seus saberes e instrumentos 

diferenciados,  age sobre cada indivíduo que se constitui  como um 

risco  para  o  restante  da  população.  Moldando  suas  condutas  e 

normalizando suas formas de ser, o saber médico está corrigindo e 

adequando os sujeitos para a vida em sociedade. É, portanto, um 

saber que age individualmente e coletivamente.

Sendo assim, ao agir sobre o corpo, a medicina age também 

sobre uma coletividade, sobre os riscos e perigos que são produzidos 

por ela. Pode-se dizer que a medicina se constitui em uma estratégia 

biopolítica que gerencia o risco que a anormalidade, nesse caso, traz 

à  população.  Segundo  Foucault  (1979,  p.  80),  “O  corpo  é  uma 

realidade  biopolítica.  A  medicina  é  uma  estratégia  biopolítica.”  É, 

portanto,  uma  tecnologia  que  se  direciona  tanto  aos  processos 

normalizadores  do  sujeito  –  intervenção  individual  –  quanto  aos 

processos  controladores/regulamentadores  da  sociedade  – 

intervenção  coletiva.  É  preciso  agir  sobre  cada  indivíduo  para 

conseguir alcançar o governo no plano da população. Foucault (2008, 

p. 63) destaca que: 

A  população  é  pertinente  como  objetivo,  e  os 
indivíduos,  as  séries  de  indivíduos,  os  grupos  de 
indivíduos, a multiplicidade de indivíduos, não vão sê-lo 
como  objetivo.  Eles  o  serão  simplesmente  como 
instrumento,  relevo  ou  condição  para  obter  algo  no 
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plano da população.

Nesse  sentido,  pode-se  compreender  a  medicalização  da 

anormalidade como uma estratégia biopolítica que, ao mesmo tempo 

normaliza o indivíduo anormal e gerencia os riscos produzidos por ele 

no  âmbito  coletivo.  Temos,  portanto,  um  processo  que  trata  de 

corrigir as deformidades do corpo e da alma, ao mesmo tempo em 

que  previne  os  riscos,  mantendo  a  ordem  e  a  seguridade  da 

população.  Como vimos,  no  decorrer  deste  texto,  para  que  essas 

práticas  possam operar  sobre  os  sujeitos,  a  inclusão,  assume um 

papel  importante  uma  vez  que  ela  passa  a  ser  vista  como  um 

operador  fundamental  para  que  a  escola  e  a  medicina  possam 

funcionar em prol da prevenção, maximização e potencialização da 

vida,  não  só  do  sujeito,  mas  também  e,  principalmente,  da 

sociedade.
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Resumo: Essa pesquisa trata das relações entre a qualidade das relações 
interpessoais  em ambientes  sociomorais  e a incidência  do bullying entre 
escolares.  Para  realização  do  estudo  foram feitas  observações  em duas 
salas de aula, com ambientes sociomorais distintos - um mais coercitivo e 
outro mais cooperativo, dos anos iniciais de Ensino Fundamental em duas 
escolas da rede pública de um município do estado de São Paulo. Com as 
observações  foi  possível  preencher  uma  ficha  para  caracterização  dos 
ambientes  sociomorais  e  obter  dados  sobre  a  construção  de  regras,  as 
relações  interpessoais  entre  professores  e  alunos  e  entre  alunos,  as 
atividades e as formas de resolução de conflitos. Para verificar a percepção 
dos alunos sobre o bullying e identificar possíveis envolvidos (alvos, autores 
e público) nesse tipo de violência, aplicou-se um questionário específico aos 
alunos, com questões fechadas e abertas. Após analisar os dados coletados, 
quantitativa  e  qualitativamente,  os  resultados  demonstraram  que  a 
qualidade das relações  que os professores estabelecem em sala de aula 
pode influenciar na ocorrência e perpetuação do bullying, evidenciando que 
ações  antibullying  devem  incidir,  também,  sobre  a  qualidade  dessas 
relações.

Palavas-chave: Educação.  Bullying.  Ambiente  Sociomoral  Cooperativo. 
Ambiente Sociomoral Coercitivo. Relações Interpessoais.

Introdução 

[...] a escola deveria ser um ambiente que primasse e 
favorecesse relações interpessoais pautadas no respeito 
mútuo,  na expressão de sentimentos,  no diálogo,  na 
reciprocidade, na resolução de conflitos que superasse 
formas  mais  primitivas  de  ação  (TOGNETTA  et  al., 
2010, p. 12).

Não  há  como  negar  que  o  ambiente  escolar,  público  ou 

privado,  tem sido  palco  de  inúmeras  situações  de  violência  entre 

pares  (AVILÉS,  2006;  LEME,  2006;  TOGNETTA  et  al.,  2010; 

TOGNETTA; VINHA, 2010). Diferentes documentos legais como a Lei 

de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (BRASIL,  1996),  os 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e os Referenciais 

Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Infantil  (BRASIL,  1997), 

indicam  que  é  responsabilidade  da  escola  preocupar-se  com  a 

formação moral dos alunos, assim como Tognetta et al. afirmam na 

citação descrita.

Entretanto,  parece  haver  uma crença de que problemas  de 

violência entre pares teriam origem externa e anterior  à escola e, 

desse modo, os processo de intervenção seriam igualmente externos 

(ALMEIDA,  2008).  Estudos  demonstram que a escola  se  preocupa 

mais com problemas de indisciplina, decorridos da dificuldade que os 

alunos  teriam  em  obedecer  às  regras  definidas  pela  escola  e  à 

autoridade (TOGNETTA et al., 2010). Segundo os pesquisadores, os 

professores  parecem  importar-se  mais  com  conversas  paralelas 

enquanto explicam a matéria, chegar atrasado à escola, não realizar 

tarefas solicitadas, não usar o uniforme, por exemplo, do que com 

comportamentos de ordem moral, como agressões físicas, verbais e 

psicológicas entre pares (ibid., 2010). 

Contrariamente,  pesquisas  (ARAÚJO,  1993,  2001;  LEME, 

2006;  LUKJANENKO,  1995;  TOGNETTA,  2003;  VINHA,  2003) 

evidenciam  que  as  características  do  ambiente  sociomoral 

estabelecidas  pelos  professores  influenciam  no  modo  de  agir  de 

professores  e alunos de modo positivo ou negativo.  Estes estudos 

mostram,  por  exemplo,  que  a  forma  como  os  professores 

compreendem e resolvem conflitos interpessoais influencia no modo 

como  os  alunos  agem  perante  conflitos,  promovendo  respostas 

assertivas, agressivas ou submissas. 

Pensando  no  quanto  o  tipo  de  relações  interpessoais 

estabelecidas  em sala  de  aula  pode influenciar  no modo como as 

crianças  se  relacionam  e  resolvem  conflitos  interpessoais, 

questionou-se  se  seriam os  ambientes  coercitivos  espaços  onde  o 

bullying  poderia  se  multiplicar.  Assim,  a  pesquisa  de  mestrado 
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intitulada “As relações entre os conflitos interpessoais e o bullying: 

um estudo nos anos iniciais do Ensino Fundamental de duas escolas 

públicas” (FRICK, 2011), com apoio da FAPESP, foi desenvolvida para 

estudar  o  tipo  de  ambiente  sociomoral  proporcionado  pelos 

professores,  com o  objetivo  de  investigar  quais  oportunidades  de 

construção  de  outras  formas  de  resolução  de  conflitos  mais 

cooperativas esses alunos teriam e se esta construção incidiria  de 

alguma forma sobre a diminuição da ocorrência  e  perpetuação do 

bullying.

Pela pesquisa formam investigadas e analisadas as relações 

entre os estilos de resolução de conflitos adotados pelos professores 

e  os  modos  de  agir  dos  alunos  perante  conflitos  entre  pares  e  a 

possível  incidência de bullying entre eles. A hipótese inicial  era de 

que num ambiente com muitos conflitos mal resolvidos, ou resolvidos 

de modo coercitivo,  haveria  maior  índice  de  bullying do que  num 

ambiente cooperativo (FRICK, 2011). 

O Fenômeno Bullying

O  bullying  é  uma  forma  de  violência  considerada  um 

fenômeno  justamente  por  ter  um  conjunto  de  características 

específicas  (OLWEUS,  1993;  AVILÉS,  2006):  a  agressão (física, 

psicológica,  verbal  ou  social);  a  intenção; a  repetição (mantida 

durante longo período); a ocorrência entre pares; a existência de um 

público (alguém sempre vê ou fica sabendo). Tognetta e Vinha (2010, 

p.  488)  explicam  que  “[...]  não  há  desnível  de  poder  ou  de 

autoridade entre aqueles que participam”, diferenciando o bullying de 

outras formas de constrangimento, ou assédio de professores e pais 

sobre alunos, por exemplo. 

O fenômeno bullying é uma forma de violência com múltiplas 

causas  e  variáveis  (AVILÉS,  2006):  1)  culturais:  meios  de 
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comunicação  social  e  modelos  que  reproduzem  e  estimulam  a 

violência;  uso  da  força;  ideais  de  determinados  grupos  (como 

grafiteiros,  neonazistas  etc.);  cultura  das  armas  (por  exemplo,  o 

acesso  facilitado  a  armas  por  crianças  e  adolescentes 

estadunidenses);  2)  sociais:  na  violência  estrutural;  valores 

socialmente aceitos; crenças e costumes sociais face ao bullying (que 

o  naturalizam);  o  machismo  e  a  exaltação  da  masculinidade; 

exclusão social de determinados grupos por preconceitos/estereótipos 

sociais,  como  o  racismo  e  a  homofobia;  3)  familiares:  estilos 

educativos  autoritários,  permissivos  ou  negligentes;  atitudes 

coercitivas e violentas; qualidade nas relações (existência de muitos 

conflitos,  pouca  ou  escassa  comunicação  e  afeto  ou  excesso  de 

controle e exigências); condições socioculturais da família; vínculos 

de  apego  estabelecidos;  a  tolerância  da  violência;  4)  escolares: 

metodologias  não  cooperativas;  atitudes  disciplinares  autoritárias, 

punitivas e inconsistentes; falta de normas estabelecidas de forma 

democrática; pouca comunicação; clima de sala de aula perturbador 

ou  caótico;  falta  de  respeito  e  confiança  nas  relações  entre 

professores  e alunos;  ausência  ou não de programas antibullying; 

presença  de  adultos  acompanhando  os  recreios;  5)  grupais: 

popularidade dos grupos;  busca por  status/posição/reconhecimento 

no  grupo;  sentimento  de  pertença;  dinâmicas  grupais  (proteção, 

aumento da força); desejo de infringir normas; formação de grupos e 

exclusão de outros;  6)  pessoais:  temperamento; aprendizagem de 

condutas  submissas  ou  violentas;  experiências  prévias  de  maus-

tratos;  falta  de  autocontrole;  incapacidade  social  (dificuldade  de 

relacionar-se);  traços  físicos  (cor  da  pele,  etnia,  características 

físicas, as crianças com necessidades especiais que são fortes alvos 

de bullying) ou a orientação sexual. 

Do  ponto  de  vista  afetivo,  faltaria  empatia  do  autor  e  do 

público, a qual impede o compartilhamento dos estados afetivos e o 
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interessar-se  e  compreender  os  sentimentos  dos  outros.  Faltaria, 

também,  sensibilidade  moral  aos  espectadores,  aos  autores  de 

bullying  e  a  todos  os  alunos  em  geral,  isto  é,  um  conjunto  de 

capacidades necessárias a uma ação moral: distinguir entre o certo e 

errado partindo  de uma hierarquia  de valores  que  a  pessoa  tem; 

atribuir valor a outra pessoa como alguém que merece ser tratado 

bem (TOGNETTA, 2010). 

Em diferentes contextos, como Espanha (AVILÉS, 2006; DEL 

REY; ORTEGA, 2001), Portugal (ALMEIDA; LISBOA; CAURCEL, 2007) 

e,  inclusive  no Brasil  (FANTE,  2005;  MASCARENHAS,  2009; PLAN, 

2010), os pesquisadores têm demonstrado que o bullying ocorre em 

todas as escolas, variando apenas a frequência e os locais (pátio e 

sala  de  aula);  são  altos  os  índices  de  alunos  envolvidos  como 

autores, alvos ou testemunhas; as ações ocorrem longe do olhar dos 

adultos;  as  formas  mais  recorrentes  são  as  agressões  verbais  e 

físicas e a exclusão social; o bullying acarreta consequências danosas 

para os envolvidos, não só para os alvos; a organização da escola em 

termos  de  competitividade,  clima  de  convivência  e  currículo,  são 

elementos  que  fomentam  estereótipos,  a  comparação  social,  a 

formação de grupos e o desejo de dominação. 

Ambientes Sociomorais Cooperativos e Coercitivos em 
Situação Escolar

Os  ambientes  cooperativos  e  coercitivos  são  ambientes 

sociomorais,  definidos  por  Devries  e  Zan  (1998)  como a  rede  de 

relações interpessoais que compõe a experiência escolar, a qual inclui 

as relações professor/aluno e aluno/aluno, bem como com os estudos 

e com as regras. 

Dependendo  do  tipo  de  relações  estabelecidas,  as  salas  de 

aula  comporão  um  determinado  tipo  de  ambiente  sociomoral 

(PIAGET,  1932/1994):  aquele  que  promove  o  desenvolvimento  da 
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autonomia,  denominado  cooperativo;  aquele  promove  o 

desenvolvimento da heteronomia, chamado coercitivo. 

Num ambiente predominantemente coercitivo as relações são 

fundamentadas no respeito unilateral e na coação adulta. O respeito 

unilateral é constituído pelo respeito da criança pelo adulto, através 

da coação que este exerce sobre ela, e pelo realismo moral, que seria 

“[...] a tendência da criança em considerar os deveres e os valores a 

eles  relacionados  como  subsistentes  em  si,  independente  da 

consciência e se impondo obrigatoriamente, quaisquer que sejam as 

circunstâncias às quais o indivíduo está preso” (PIAGET, 1932/1994, 

p.  93).  A  reciprocidade  não  é  necessária,  isto  é,  “[...]  o  dever 

respeitar  não  é  compensado  pela  concepção  do  direito  de  ser 

respeitado” (LA TAILLE, 2006, p. 98). A coação social é considerada 

por Piaget como “[...] toda relação entre dois ou n indivíduos na qual 

intervém um elemento de autoridade ou de prestígio”  (1998 apud 

TOGNETTA, 2003, p. 194). 

Num  contexto  coercitivo  o  que  predomina  é  a  moral 

heterônoma, a qual é marcada principalmente pela obediência à regra 

advinda do sujeito que detém o poder, ou seja, o correto é obedecer 

quem tem a autoridade.  O aluno age conforme as  orientações do 

professor, que impõe as regras.

Já num ambiente predominantemente cooperativo as relações 

são fundamentadas no  respeito mútuo e na  cooperação. O respeito 

mútuo caracteriza-se por uma relação de cooperação entre pares ou 

entre criança e adulto. Pelo respeito mútuo, a criança vai aos poucos 

substituindo  as  relações  embasadas  na  obediência,  passando  a 

fundamentá-las também na reciprocidade. 

Cooperar é esforçar-se para conquistar um objetivo comum, 

“[...]  enquanto  coordenam-se  os  sentimentos  e  perspectivas  dos 

outros” (DEVRIES; ZAN, 1998, p. 57). Para as autoras, a cooperação 

254



é motivada por  sentimentos de afeto mútuo e confiança,  que vão 

transformando-se em sentimentos de simpatia e consciência das suas 

intenções e dos outros.

Menin (1996,  p.  52) escreve  que,  na perspectiva  de Piaget 

(1932/1994),  cooperar  “[...]  é  operar  com...  É  estabelecer  trocas 

equilibradas com os outros [...]”. Para a autora, em muitas situações, 

cooperar  quer  dizer  discutir  e  não  acordar,  porém  “[...]  numa 

discussão equilibrada de forma que cada pessoa possa colocar seus 

argumentos, rebater o dos outros, examinar suas posições e as dos 

outros, conhecer, considerar, negar ou afirmar outros pontos de vista 

que não só os próprios” (MENIN, 1996, p. 52).

Num ambiente cooperativo, predomina a construção da moral 

autônoma que, de acordo com La Taille (2006), é a moral da justiça e 

do respeito mútuo, onde deveres e direitos são complementos um do 

outro, equilibrando-se.

Resultados

Para realização da pesquisa foram feitas observações em duas 

salas  de  aula  com  ambientes  sociomorais  diferentes  (um  mais 

coercitivo: A; outro mais cooperativo: B), dos anos iniciais de Ensino 

Fundamental em escolas da rede pública numa cidade do interior do 

estado de São Paulo. Os participantes da pesquisa tinham entre oito 

e dez anos. A partir das observações foi preenchida uma ficha para 

caracterização dos ambientes sociomorais (TOGNETTA, 2003). Após, 

foram aplicados  dois  questionários  aos  alunos:  um com situações 

hipotéticas de conflitos, com o objetivo de identificar e categorizar os 

estilos de resolução de conflitos dos alunos e sua percepção sobre 

como os professores resolvem conflitos e como deveriam resolver; 
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outro  sobre  bullying,  com  questões  fechadas  e  abertas  para 

identificar  envolvidos  no  bullying  e  a  visão  dos  alunos  sobre  o 

fenômeno.  Os  dados  coletados  foram  analisados  quantitativa  e 

qualitativamente  (FRICK,  2011).  Nesse  texto  serão  apresentados 

apenas os dados referentes aos ambientes sociomorais e à incidência 

de bullying.

Através  das  observações  realizadas  no  ambiente  A  e  no 

ambiente  B  obtiveram-se  dados  referentes  às  regras,  às  relações 

interpessoais  (professor-aluno  e  aluno-aluno),  às  atividades 

propostas e às formas de resolução de conflitos. Estas informações 

serviram  como  base  para  completar  a  “Ficha  de  observação  dos 

ambientes  escolares  e  as  relações  autoritárias/cooperativas” 

(TOGNETTA, 2003) e caracterizar as salas de aula. 

O ambiente A

O  ambiente  A,  com  75  pontos  -  menos  pontos,  menor 

cooperação - foi caracterizado como coercitivo na maioria dos itens 

observados,  por  ter  apresentar  mais  relações  do  tipo  coercitivas, 

entre  professora  e  crianças,  pautadas  no  respeito  unilateral  e  na 

coação adulta. Todas as ordens e direitos vinham da professora. As 

regras  eram  estabelecidas  e  mudadas  pela  professora,  que 

constantemente também não as cumpria. No não cumprimento das 

mesmas ou perante situações que a professora julgava inadequadas, 

ela aplicava sanções expiatórias como: 

[...] ganhar X na cartela, ficar sem recreio ou Educação 
Física,  sentar-se no fundo da sala,  longe dos demais 
colegas, ser retirado da sala de aula, ficando um tempo 
no corredor sozinho, ir para a direção, levar papeleta 
(espécie  de  documento  onde  ficava  registrada  a 
infração do aluno e que implicava a vinda dos pais até a 
escola,  para  conversarem  e  tomarem  ciência  do 
ocorrido) e chamar os pais. (FRICK, 2011, p.108).
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As sanções expiatórias são fruto da coação adulta e das regras 

impostas pela autoridade, além de serem arbitrárias, visto que não 

há  relação  entre  o  conteúdo  da  sanção  e  a  natureza  do  ato 

sancionado (MARTINS, 1991). 

Destaca-se  que  não  havia  distinção  entre  regras  morais  e 

convencionais, sendo ambas tratadas com o mesmo valor: não fazer 

a tarefa (regra convencional) era considerado tão errado e passível 

de punição quanto desrespeitar o professor e/ou os colegas (regra 

moral).  As  regras  morais  são  orientadas  por  princípios  e  valores 

morais, e estão diretamente relacionadas a elementos interpessoais, 

à resolução de conflitos, à atribuição de limites às condutas e à busca 

de  harmonia  entre  os  indivíduos  (LA TAILLE,  2002).  Já  as  regras 

convencionais  são  assim  denominadas  por  serem  acordos 

considerados obrigatórios para o bem-estar do indivíduo e do grupo, 

porém, nem sempre são universalizáveis. 

Em situações de conflitos entre pares, os alunos usavam mais 

formas  agressivas  de  resolução.  No  entanto,  quando  ocorriam 

conflitos  na presença da professora,  era esta quem intervinha,  na 

maioria  das  vezes,  seja  porque  as  crianças  recorriam  a  ela,  ou 

porque,  ao  perceber  a  situação,  ela  considerava  correto  tentar 

solucionar  pelos  envolvidos,  geralmente  com  lições  de  moral  e 

sanções expiatórias, expondo-os, e, algumas vezes, dizendo o que 

eles  possivelmente  estavam  sentindo  e  exigindo  que  pedissem 

desculpas. 

Situações  vexatórias  e  humilhantes  são  usadas, 

inadequadamente,  pelos  professores  como  método  educativo. 

Constrangendo o aluno ou o fazendo “passar vergonha”, acredita-se 

que  ele  apresentará  bons  comportamentos.  Contudo,  ao  agirem 

desse modo, como bem lembra La Taille (1996), esses educadores 
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provavelmente não tenham se dado conta de que uma pessoa que já 

decaiu aos olhos de todos não tem muito mais o que perder, visto 

que não necessita mais agir de forma a sustentar a dignidade, pois 

ela já está perdida. Para La Taille, a solução é oposta, é preciso “[...] 

reforçar, no aluno, o sentimento de sua dignidade como ser moral” 

(1996, p. 23).  

Os conflitos ocorridos na hora do recreio, no ambiente A, eram 

frequentemente  ignorados  pela  professora.  Já  os  conflitos  entre  a 

professora  e  os  alunos,  em  sala  de  aula,  eram  resolvidos  pela 

professora com ameaças e sanções expiatórias. 

A  disposição  da  sala  de  aula  e  as  atividades  não 

proporcionavam a cooperação entre  os  alunos. Nas  relações  entre 

pares, os alunos demonstravam interesse em ajudar o colega, trocar 

material, mostrar suas atividades. Contudo, a professora tolhia esse 

comportamento,  solicitando,  frequentes  vezes,  que  realizassem 

sozinhos suas tarefas, pedissem ajuda apenas para ela, cuidassem do 

seu material sem emprestar, sentassem com quem ela escolhia e na 

hora  que  ela  determinava  etc.  Tais  ações  em  nada  favorecem  a 

cooperação  e  a  troca  de  pontos  de  vista,  tão  necessárias  para  o 

desenvolvimento da autonomia.  Os alunos se  sentavam, na maior 

parte do tempo,  sozinhos e afastados uns dos outros,  para evitar 

conversas. Segundo Menin (1996), ao enfatizar atividades individuais 

permeadas por regras do tipo “cada um com seu material”, “cada um 

faz  sua tarefa”  o professor  está  fortalecendo o individualismo e a 

competição. Para a autora, os alunos aprendem a ganhar do colega, a 

fazer primeiro, “[...] e a cooperação, que de qualquer jeito ocorre, 

acontece de forma velada, escondida da professora, como se fosse 

algo errado” (ibid. p. 92).

O ambiente B
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O  ambiente  B,  com  162  pontos  -  mais  pontos,  maior 

cooperação - foi categorizado como predominantemente cooperativo 

na  maioria  dos  itens  por  apresentar  mais  relações  do  tipo 

cooperativas ou tendendo à cooperação. 

Observou-se,  nesse  ambiente,  que  as  regras  pareciam  ser 

claras e respeitadas por todos, inclusive pela professora. No entanto, 

não foram presenciados momentos de discussão e/ou elaboração de 

regras,  nem cartazes  com as  mesmas,  em sala  de  aula.  Quando 

necessário,  as  regras  eram lembradas,  sendo  cobradas  tanto  pela 

professora quanto pelos alunos. A professora procurava relembrar os 

princípios  sociais  ou  pedagógicos  das  regras  ou  atentar  para  a 

consequência  dos  atos,  sem aplicar  sanções  expiatórias,  ameaças, 

recompensas, sem incentivar a delação e fofocas, o que demonstrava 

que a mesma fazia distinção entre regras morais e convencionais. 

O  relacionamento  entre  pares  era  bom,  os  alunos 

respeitavam-se  e  se  auxiliavam  de  modo  espontâneo,  sendo 

incentivados  pela  professora,  cuidavam  do  ambiente  e  do  seu 

material com autonomia. As relações interpessoais entre a professora 

e  os  alunos  eram  embasadas  no  respeito  mútuo.  A  professora 

incentivava  as  trocas  sociais  mudando  as  crianças  de  lugar 

constantemente, fomentava laços de amizade, de respeito e cuidado 

com o outro. 

Apesar da autonomia proporcionada aos alunos, em atividades 

como pegar material no armário, caso necessário, levantar-se para 

jogar material no lixo ou apontar lápis sem ter que pedir autorização 

para a professora, a decisão final de algumas ações ainda partia da 

professora,  o  que  indica  que,  em certos  aspectos,  esse  ambiente 

“tende”  à  cooperação,  pois,  em  determinadas  situações,  “ainda” 

prevalece a ordem da autoridade. 

Nesse  ambiente  as  observações  mostraram  que  os  alunos 

tinham iniciativa na resolução de conflitos entre pares, usavam mais 
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o diálogo do que formas coercitivas, procurando chegar a acordos, 

quase não recorrendo à professora. Quando necessário, a professora 

intervinha como mediadora, através do diálogo. 

Percepção e Incidência de Bullying nos dois Ambientes

Os dados obtidos com o questionário sobre bullying, junto com 

as observações, apontaram formas de maus-tratos recorrentes nos 

dois  ambientes.  No  ambiente  A  (coercitivo)  apelidos,  agressões 

físicas, difamações e exclusão do grupo foram as formas de maus-

tratos  mais  citadas.  No  ambiente  B  (cooperativo)  os  apelidos 

obtiveram destaque, seguidos das formas de roubo e rejeição. 

Quanto à ocorrência dessas ações – a frequência dos atos é 

um dos indicadores do bullying – constatou-se que no ambiente A 

para 30,77% dos alunos as ações de maus-tratos ocorrem todos os 

dias. No ambiente B apenas 9,09% dos alunos fizeram tal menção. O 

índice para o item “às vezes” é, também, considerável: 69,23% dos 

alunos no ambiente A e 77,27% dos alunos no ambiente B indicaram 

que tais comportamentos ocorrem às vezes na escola. 

Os locais de maior ocorrência de maus-tratos apontados pelos 

alunos do ambiente A foram: o pátio (em horários de recreio, entrada 

e saída) com 43,33%, a sala de aula, com 26,67%, e a rua, com 

23,33% de respostas. Já no ambiente B, a rua apareceu em primeiro 

lugar, com 35,71% das respostas, seguida do pátio, com 28,57%, 

banheiro, com 16,67% e apenas 11,9% de respostas referindo-se à 

sala  de aula como lugar  de ocorrência  de maus-tratos.  Os alunos 

poderiam marcar mais de uma resposta.

Autores como Pereira (2002), Olweus (1993), Avilés (2002), 

Whitney e Smith (1993 apud PEREIRA, 2002) indicam o pátio,  ou 

espaços e tempos de recreio, como lugar de prevalência das ações 

agressivas  entre  pares.  Segundo  Pereira  (2002,  p.  307)  a  escola 
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deveria  incluir  em suas  políticas  de  prevenção  à  violência  “[...]  o 

ponto mais vulnerável das escolas que é o recreio”, visto que este se 

configura como espaço pouco valorizado pelos professores  e pelas 

autoridades responsáveis pela educação. 

A rua, o pátio (em horários de recreio, entrada e saída) e a 

sala de aula, foram apontados pelos participantes da pesquisa, como 

locais  de  maior  ocorrência  de  maus-tratos.  Avilés  (2006,  p.  167) 

retoma estudos de Fernández (1996) e diz que 

[…] la poca o escasa supervisión de los recreos, la falta 
de  respuesta  de  apoyo  a  la  víctima  por  parte  del 
profesorado  y  el  personal  no  docente  del  centro, 
implicando-se en la respuesta del centro para cuando el 
bullying  sucede,  la  inexistencia  de  espacios  seguros 
específicos,  preparados,  dispuestos  y  regidos  por 
adultos  para  que  las  víctimas  del  bullying  puedan 
refugiarse ante los ataques de los agresores/as en los 
momentos de antes y después de comer,  la falta de 
monitores formados en observación e intervención en 
situaciones de bullying en el comedor, los transportes 
escolares y en las actividades extraescolares, etc., se 
señalan  como  aspectos  decisivos  para  asegurar 
espacios  seguros  y  libres  de  bullying  en  nuestras 
escuelas.

A partir dos dados supõe-se que as relações entre pares, em 

sala de aula e no recreio, sejam mais “sadias” no ambiente B do que 

no  ambiente  A.  Mas,  igualmente,  pode-se  questionar  se  esses 

comportamentos são apenas mais tolidos em sala de aula do que nos 

demais ambientes da escola,  em função da intervenção direta dos 

professores.

Outro elemento característico do bullying é a intencionalidade. 

O autor de bullying aspira magoar, amedrontar seu alvo, seja física, 

verbal ou psicologicamente (PEREIRA, 2002). Questionados acerca do 

que pensam que motivaria tais maus-tratos (poderiam marcar mais 

de  uma resposta),  os  alunos  do  ambiente  A  indicaram em maior 

porcentagem  a  força  física  (34,38%),  o  desejo  de  rir  dos  outros 
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(31,04%), seguido das provocações (20,69%). Já no ambiente B, o 

desejo de rir dos outros foi o elemento que recebeu maior marcação 

pelos  alunos  (43,18%  das  respostas),  seguido  das  provocações 

(27,27%) e da força física (20,46%). 

Ao  indicarem  que  percebem  situações  de  maus-tratos  na 

escola,  esses alunos revelam que de alguma forma presenciam ou 

ficam  sabendo  sobre  as  ocorrências  de  bullying.  A  presença  do 

público evidencia que o bullying não é uma violência velada -pode até 

ser aos olhos das autoridades que dizem não notá-lo (AVILÉS, 2006; 

TOGNETTA;  VINHA,  2010).  Para  alguns  autores  de  bullying,  a 

presença  de  espectadores  é  fundamental,  pois  cometem  tais 

agressões  para  serem  bem  vistos,  “respeitados”  ou  para  serem 

aceitos  em determinado grupo.  Mesmo “sem querer”  esse  público 

pode fomentar a prática de bullying, seja por perceber e nada fazer, 

seja  por  perceber  e  incentivar  (AVILÉS,  2006).  Tognetta  e  Vinha 

(2010) sugerem que as ações de intervenção contra o bullying devem 

incidir, também, sobre o público. Indignar-se com tais atos seria fator 

de prevenção.

Não  foi  possível  identificar  autores  de  bullying  através  do 

questionário, pois segundo a literatura, haveria a necessidade de se 

avaliar a frequência das agressões. Constatou-se que no ambiente A 

apenas 20,82% das respostas são indicativas de que os alunos não 

cometeram maus-tratos, contra 64,51% das respostas do ambiente 

B. Considerando as respostas dadas,  supõe-se que no ambiente A 

oito alunos já cometeram algum tipo de maltrato e no ambiente B 

apenas  dois.  Perguntou-se,  também,  se  já  tinham  sido  alvos  de 

maus-tratos. No ambiente A, somente 23,08% dos alunos afirmam 

nunca terem sido maltratados por seus colegas ou outras crianças da 

escola,  contra 68,18% dos alunos do ambiente B. Dos alunos que 

responderam  afirmativamente,  com  base  na  frequência  “muitas 

vezes”, verificou-se que apenas quatro alunos (30,77%) do ambiente 
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A podem ter sido alvos de bullying e nenhum no ambiente B. Pelas 

observações, supõe-se que três alunos do ambiente A e uma aluna do 

ambiente B tenham sido alvos de bullying.

Com  o  objetivo  de  identificar  possíveis  alvos  de  bullying, 

indagou-se se os alunos já haviam sido maltratados e, em caso de 

resposta  afirmativa,  qual  seria  a  frequência  (muitas  ou  poucas 

vezes).  Considerando  a  frequência  indicada  para  os  maus-tratos 

supõe-se que quatro alunos (30,77%) do ambiente A tenham sido 

alvos de bullying e nenhum, no ambiente B.

De modo geral, no questionário sobre bullying, as relações no 

ambiente B apresentaram-se mais cooperativas que no ambiente A. 

No ambiente B os alunos se veem menos como alvos e autores de 

maus-tratos  do  que  os  alunos  do  ambiente  A.  Esses  dados 

confirmaram a hipótese inicial  da pesquisa (FRICK,  2011),  de que 

num ambiente coercitivo pode ocorrer maior índice de bullying.

Considerações Finais

Concluiu-se,  com a  pesquisa,  que  as  relações  interpessoais 

estabelecidas  na  escola,  em especial  na  sala  de  aula,  influenciam 

significativamente  no modo como os alunos interagem e resolvem 

conflitos entre pares, bem como, sobre a prática e perpetuação do 

bullying, como um ciclo (FRICK, 2011). 

Ao pensar nas relações encontradas na pesquisa e nos altos 

índices de violência nas escolas, evidencia-se que a escola necessita 

deixar de lado essa crença de que processos de intervenção contra a 

violência são exteriores à escola e passar a cuidar, urgentemente, 

das  relações  interpessoais  que está  promovendo.  Para diminuir  as 

práticas de bullying e para que os alunos aprendam a serem mais 

assertivos  em  situações  conflituosas,  cooperativos,  democráticos, 

solidários e generosos, eles necessitam vivenciar relações embasadas 
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por esses mesmos princípios (FRICK, 2011). 

A pesquisa (FRICK, 2011) apontou que processos antibullying 

devem incidir sobre as relações interpessoais entre os alunos e entre 

todos  os  integrantes  da  escola.  Medidas  pontuais  de  intervenção, 

como  por  exemplo,  as  cartilhas,  palestras  ou  disk  denúncia, 

mostram-se  insuficientes  para  superar  formas  de  violência  nas 

relações interpessoais por não modificarem, por si  só, a qualidade 

dessas relações. 

Propostas  antibullying  que  caminham  nesse  sentido,  de 

melhorar a qualidade das relações, podem ser exemplificadas com as 

desenvolvidas por Del Rey e Ortega (2001), na Espanha: círculos de 

qualidade,  para  promover  a  identificação,  análise  e  resolução  de 

problemas comuns;  mediação de conflitos entre pares, que incidem 

em eleger pessoas (pais, alunos ou professores) para atuarem nos 

momentos de crise como mediadores; ajuda entre iguais – formação 

de  grupos  de  apoio,  formados  por  crianças  ou  adolescentes  que 

atuarão  como  conselheiros,  auxiliando  e  apoiando  os  que  sofrem 

bullying;  estratégias  de  intervenção  social,  que partem  da 

identificação da estrutura do grupo violento para então realizar um 

plano de intervenções sociais, o qual objetiva que sejam os próprios 

agressores os que atuem ajudando a vítima antes de ser atacada; 

estratégias  de  desenvolvimento  da  assertividade para  alvos  –  são 

exercícios para reforçar a estima positiva dos alvos de bullying, para 

que estes se defendam dos autores; estratégias de desenvolvimento 

da empatia para agressores – processos educativos com o objetivo de 

restabelecer a sensibilidade emocional dos autores de bullying.

No  Brasil,  podemos  citar  as  propostas  que  se  referem  à: 

propostas  de  atividades  para  falar  de  si  ou  com  afetividade 

(TOGNETTA, 2003); criação de  assembleias em sala de aula,  para 

discutir  os  problemas de violência,  entre outros  e propor soluções 

conjuntas  (ARAÚJO,  2004;  TOGNETTA;  VINHA,  2008);  criação  de 
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regras a  partir  das  necessidades  sentidas  pelo  grupo  escolar  e 

aplicação de sanções por reciprocidade, quando necessário, primando 

pelo reestabelecimento dos elos rompidos em situações de conflitos e 

pela correção dos atos (MENIN, 1996).

Por  fim,  cabe  ressaltar  que  as  medidas  preventivas  e  de 

contenção  do  bullying  devem  incidir  sobre  as  especificidades  dos 

problemas  de  cada  ambiente  escolar,  por  isso  a  necessidade  de 

investigação da realidade. 
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Resumo: Essa pesquisa pretende investigar o que tem sido proposto como 
estratégia de prevenção e contenção para o bullying na Espanha e no Brasil, 
pelas políticas governamentais e por pesquisadores do tema. Constitui-se 
como um estudo descritivo e exploratório de caráter qualitativo. No Brasil, a 
coleta  de  dados  será  realizado  através  de:  pesquisa  bibliográfica  em 
periódicos Qualis A e B, dissertações e teses, publicados nos últimos cinco 
anos; busca por projetos  antibullying em nível  governamental  (federal  e 
estadual)  pela  Internet  nos  sites oficiais.  Para  coletar  as  propostas  da 
Espanha serão realizadas: consultas nos bancos de dados como o Scielo, 
Redalyc e DOAJ;  buscas nos centros  de pesquisa das universidades que 
desenvolvem ou contribuem com projetos  de prevenção  e contenção  ao 
bullying nas escolas; consultas via Internet nos sites governamentais para 
conferir as políticas  antibullying implantadas; entrevistas semiestruturadas 
com  os  idealizadores  dos  principais  projetos  antibullying desenvolvidos 
neste país. O projeto está em fase de coleta inicial de dados, por isso não 
serão apresentados resultados.  Considerando os dois países, buscaremos 
analisar as principais características das propostas antibullying, investigar 
as  proximidades  e  distanciamentos  entre  as  mesmas,  e  ainda,  analisar 
quais  as  possibilidades  de  adequação  das  proposições  antibullying  da 
Espanha ao Brasil.

Palavras-chave:  Educação.  Bullying.  Projetos  Antibullying.  Violência 
Escolar. Projetos Antibullying na Espanha.

Introdução

As  situações  de  violência  entre  pares  são  comuns  e 

recorrentes  no  ambiente  escolar  (AVILÉS,  2006;  FANTE,  2005; 

FRANCISCO;  LIBÓRIO,  2009;  FRICK,  2011;  LEME,  2006; 

MASCARENHAS, 2009; PLAN, 2010; TOGNETTA; VINHA, 2010) tanto 

em  escolas  públicas  quanto  em  escolas  particulares.  No  entanto, 

problemas  nas  relações  entre  pares  (intimidação,  ridicularização, 

humilhação,  exclusão,  menosprezo  etc.)  são,  muitas  vezes, 

desconhecidos pela escola, ou tratados com menos importância do 

269



que problemas na relação aluno/autoridade  (ALMEIDA,  2008).  Ou, 

quando a escola reconhece, parece não saber ao certo identificar e 

trabalhar  com  tal  fenômeno  (GONÇALVES;  GONZAGA;  ANDRADE, 

2012;  LOBATO;  PLACCO,  2007);  ou  acaba  por  naturalizar  tais 

práticas,  assim  como  com  outras  formas  de  violência  (CANDAU; 

LUCINDA; NASCIMENTO, 1999;  CID et al.,  2008;  SPOSITO, 2002; 

TOGNETTA; VINHA, 2010). E ainda, muitos professores parecem não 

perceber que suas ações coercitivas, ao resolver conflitos em sala de 

aula, podem promover atitudes agressivas entre os alunos, como o 

bullying (FRICK, 2011). 

O  bullying  é  uma  forma  de  violência  considerada  um 

fenômeno  justamente  por  ter  um  conjunto  de  características 

específicas  (OLWEUS,  1993;  AVILÉS,  2006):  a  agressão (física, 

psicológica,  verbal  ou  social);  a  intenção; a  repetição (mantida 

durante longo período); a ocorrência entre pares; a existência de um 

público (alguém sempre vê ou fica sabendo). Tognetta e Vinha (2010, 

p.  488)  explicam  que  “[...]  não  há  desnível  de  poder  ou  de 

autoridade entre aqueles que participam”, diferenciando o bullying de 

outras formas de constrangimento, ou assédio de professores e pais 

sobre alunos, por exemplo. 

Além das  características  descritas  sobre  o  fenômeno,  e  da 

presença de alvos e autores, os pesquisadores atentam para outro 

elemento:  o  público.  São  os  espectadores  que  reforçam  a  ação 

intimidadora,  algumas  vezes  porque  o  desconhecem,  ou porque  o 

consentem, outras por venerar, apreciar e incentivar os ataques dos 

autores de bullying (ALMEIDA, 2008; AVILÉS, 2006; MORITA, 2002; 

TOGNETTA; VINHA, 2010). Ao presenciar um ato violento e não fazer 

nada, seja por medo ou indiferença, os espectadores demonstram, de 

certa forma, concordar e, assim, acabam por fortalecer tais práticas.

Pesquisadores  desde  Olweus  (1993)  têm  se  dedicado  a 

identificar os fatores causais de tal fenômeno, passando a vê-lo numa 
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perspectiva sistêmica e advertindo que já não se pode dizer que os 

motivos se limitam a fatores de comportamento ou de indisciplina 

(ALMEIDA,  2008).  Avilés  (2006)  ressalta  que  o  bullying  é  um 

fenômeno  com múltiplas  causas,  incluindo  as  seguintes  variáveis: 

culturais, sociais, familiares, escolares, grupais, pessoais. 

Pesquisadores ressaltam como fator causal a falta de empatia 

do autor e do público, a qual impede o compartilhamento dos estados 

afetivos e o interessar-se e compreender os sentimentos dos outros 

(ORTEGA, 2002; TOGNETTA, 2010). Faltaria, também, sensibilidade 

moral aos espectadores, aos autores de bullying e a todos os alunos 

em geral, isto é, um conjunto de capacidades necessárias a uma ação 

moral: distinguir entre o certo e errado partindo de uma hierarquia 

de valores que a pessoa tem; atribuir  valor  a outra pessoa como 

alguém que merece ser tratado bem (TOGNETTA, 2010). 

Como mostrado por vários autores, em diferentes contextos, 

como Noruega (OLWEUS, 1993), Espanha (AVILÉS, 2006; DEFENSOR 

DEL PUEBLO, 2007; DÍAZ-AGUADO, 2010; DEL REY; ORTEGA, 2001), 

Portugal  (ALMEIDA;  LISBOA;  CAURCEL,  2007;  PEREIRA,  2002), 

França  (BLAYA;  DEBARBIEUX; DEL  REY ALAMILLO;  ORTEGA RUIZ, 

2006) Costa Rica (PIZARRO; JIMÉNEZ, 2007), Japão (MORITA, 2002) 

e,  inclusive  no Brasil  (FANTE,  2005; FRANCISCO;  LIBÓRIO,  2009; 

FRICK, 2011; MASCARENHAS, 2009; PLAN, 2010), o bullying ocorre, 

com maior ou menor frequência, em todas as escolas: são altos os 

índices de alunos envolvidos como autores, alvos ou testemunhas. 

Estas pesquisas evidenciam que: o bullying é uma ação que acontece 

em vários locais da escola, como pátio e sala de aula, porém longe 

das vistas dos adultos; as formas mais frequentes são as agressões 

verbais,  seguidas  das  físicas  e  da exclusão  social;  o  bullying  traz 

consequências danosas para os envolvidos; a organização da escola 

em termos de competitividade, clima de convivência, e mesmo seu 

currículo, são elementos que fomentam a formação de estereótipos, a 
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comparação social, a constituição de grupos, o desejo de dominar os 

outros - fatores estes, indicados pelas pesquisas como promotores da 

prática do bullying.

Preocupados  com o fenômeno desenvolvemos,  nos  anos  de 

2009 a  2011,  nossa  pesquisa  de  mestrado  intitulada  “As  relações 

entre  os  conflitos  interpessoais  e  o  bullying:  um estudo nos  anos 

iniciais  do  Ensino  Fundamental  de  duas  escolas  públicas”  (FRICK, 

2011), com apoio da FAPESP. 

Pensando no quanto o tipo de relações interpessoais que se 

estabelecem em sala de aula podem influenciar no modo como as 

crianças  se  relacionam  e  resolvem  conflitos  interpessoais, 

investigamos que oportunidades de construção de outras formas de 

resolução de conflitos mais cooperativas esses alunos tinham e se 

esta  construção  incidia  de  algum  modo  sobre  a  diminuição  da 

ocorrência e perpetuação do bullying (FRICK, 2011). 

Para  atender  aos  objetivos  da  pesquisa  (ibid.,  2011) 

realizamos  observações  em  duas  salas  de  aula,  com  ambientes 

sociomorais distintos (um mais coercitivo e outro mais cooperativo), 

dos anos iniciais de Ensino Fundamental em escolas da rede pública 

numa cidade do interior do estado de São Paulo. Os participantes da 

pesquisa  tinham  entre  oito  e  dez  anos.  Através  das  observações 

preenchemos  uma  ficha  para  caracterização  dos  ambientes 

sociomorais.  Aplicamos  dois  questionários  aos  alunos:  um  com 

situações  hipotéticas  de conflitos,  para  identificar  e  categorizar  os 

estilos de resolução de conflitos dos alunos e sua percepção sobre 

como os professores resolvem conflitos e como deveriam resolver; 

outro  sobre  bullying,  com  questões  fechadas  e  abertas  para 

identificar  envolvidos  no  bullying  e  a  visão  dos  alunos  sobre  o 

fenômeno.  Os  dados  coletados  foram  analisados  quantitativa  e 

qualitativamente. 

Em resumo, os dados encontrados apontam que no ambiente 
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A,  caracterizado  como  coercitivo,  por  ter  mais  relações  entre 

professora e alunos baseada na coerção e no respeito unilateral, a 

professora  resolvia  conflitos  através  da  coerção.  Os  estilos  de 

resolução  de  conflitos  dos  alunos  foram,  predominantemente, 

agressivo  e  submisso.  No  ambiente  B,  caracterizado  como 

cooperativo,  por ter mais relações embasadas na cooperação e no 

respeito  mútuo,  a  professora  usava  mais  o  diálogo  para  resolver 

conflitos.  Os  estilos  de  resolução  de  conflitos  apresentados  pelos 

alunos nas observações aproximaram-se mais do assertivo,  já nos 

questionários  sobre  situações  hipotéticas  de  conflitos  foram 

predominantemente  submissos  e alguns  assertivos.  Em relação ao 

bullying, foram os alunos do ambiente A que mais se identificaram 

como alvos e autores de maus tratos. Pelas observações, supomos 

que três alunos do ambiente A e uma aluna do ambiente B tenham 

sido alvos de bullying, fato que não podemos comprovar já que não 

dispúnhamos  de  instrumentos  metodológicos  que  garantissem  a 

fidedignidade dessa afirmação (FRICK, 2011). 

Esses dados confirmaram a hipótese inicial da nossa pesquisa 

(ibid.,  2011),  de  que  num  ambiente  coercitivo  os  conflitos  são 

resolvidos  mais  de  modo  agressivo  e  submisso,  ocorrendo  maior 

índice de bullying.

Considerando o quanto as relações interpessoais estabelecidas 

em sala de aula influenciam no modo como os alunos interagem e 

resolvem  conflitos  entre  pares,  bem  como,  sobre  a  prática  do 

bullying, concluímos que a escola precisa estar atenta à qualidade 

das relações que está promovendo. Nosso estudo constatou que os 

alunos  precisam  vivenciar  relações  cooperativas,  solidárias  e 

generosas,  pois  através  destas  terão  oportunidades  de  construir 

outras  formas  de  resolução  de  conflitos  mais  assertivas  do  que 

agressivas e submissas (ibid., 2011). 

Com base nesses resultados (FRICK, 2011) passamos a nos 
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questionar sobre a formação de profissionais para trabalhar com o 

bullying, a responsabilidade da educação com a formação integral do 

indivíduo incluindo a esfera social e moral, e, sobretudo, a respeito 

das estratégias de prevenção ao bullying. 

Pensamos que os processos de intervenção contra o bullying 

devem incidir sobre as relações interpessoais, no sentido de melhorá-

las,  ou  torná-las  mais  cooperativas  e  democráticas,  não  só  entre 

alunos, mas, também, entre todos os integrantes da escola. Assim, 

consideramos  insuficientes  os  métodos  de  intervenção  pontuais, 

como cartilhas antibullying, palestras, disk denúncia, estatuto contra 

o bullying etc. Não que estes não sejam instrumentos de informação, 

porém  não  são  suficientes  para  superar  formas  de  violência  nas 

relações interpessoais. Afinal, tais instrumentos não modificam, por si 

só, a qualidade dessas relações. 

No Brasil, como medida preventiva e de contenção, governos 

estaduais e municipais têm criado leis antibullying. Alguns exemplos: 

na cidade  de São Paulo,  foi  decretada a  Lei  14.957/2009,  a  qual 

indica  que  as  escolas  públicas  da  educação  básica  do  município 

deverão  incluir  em  seu  projeto  pedagógico  medidas  de 

conscientização, prevenção e combate ao bullying; no Rio Grande do 

Sul o governo do estado aprovou a Lei 13.474/2010, que prevê o 

combate  à  prática  do  bullying  através  do  desenvolvimento  de 

políticas antibullying nas instituições públicas e privadas de ensino do 

estado; na cidade de Curitiba foi aprovada a Lei 13.632/2010, que 

condiciona escolas públicas e privadas do município a organizarem 

políticas antibullying; no estado do Rio de Janeiro foi sancionada a Lei 

5.824/2010,  a  qual  obriga  os  sistemas  educacionais  públicos  e 

privados  do  estado  a  notificarem  às  autoridades  policiais  e  ao 

Conselho Tutelar, casos de violência contra crianças e adolescentes, 

incluindo o bullying.

Em 2010 o Conselho Nacional de Justiça lançou uma cartilha 
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indicando que o papel da escola frente casos de bullying é: chamar os 

pais, os Conselhos Tutelares, e até a polícia (caso o bullying envolva 

atos infracionais),  devendo fazer ocorrência policial  (SILVA, 2010). 

Para Silva (2010, p. 12), autora da cartilha, dessa forma “[...]  os 

fatos  podem  ser  devidamente  apurados  pelas  autoridades 

competentes  e  os  culpados  responsabilizados.  Tais  procedimentos 

evitam  a  impunidade  e  inibem  o  crescimento  da  violência  e  da 

criminalidade infantojuvenil”. 

Percebemos presente nesse tipo de cartilha a lógica penal, que 

é retributiva, e busca apenas punir o culpado. Este tipo de ação não 

traz resultados duradouros, pois, trata a superfície do problema e não 

a  causa,  ou seja,  não melhora  as  relações  sociais.  Consideramos, 

também,  que  as  ações  contra  o  bullying,  indicadas  nesse  tipo  de 

cartilha, são insuficientes, pois são direcionadas apenas aos autores 

ou alvos. Todos os espectadores, que muitas vezes fomentaram as 

ações,  instigando,  apoiando,  reforçando,  autorizando  o  autor  do 

bullying a cometer tais atos, não são levados, em momento algum, à 

reflexão. Sem contar que, no tocante aos alvos de bullying, a mesma 

cartilha aponta que o papel dos pais e professores é perceber o ato, 

encaminhando  a  criança  para  um  profissional  da  área  de  saúde 

mental. Ou seja, a escola ao perceber atos de bullying deve repassar 

o  “problema”  para  outras  instâncias  resolverem,  restringindo  sua 

responsabilidade.  No  caso  do  agressor,  uma  punição  deve  ser 

aplicada.  A  partir  desse  contexto  nos  perguntamos:  será  que  o 

caminho para a prevenção do bullying é a criação de leis punitivas e 

culpabilizantes?

Uma  pesquisa  em  nível  nacional  realizada  pelo  Centro  de 

Empreendedorismo  Social  e  Administração  em  Terceiro  Setor 

(CEATS)  e  pela  Fundação  Instituto  de  Administração  (FIA), 

encomendada  pela  Plan,  uma  organização  não  governamental  de 

origem inglesa que atua no Brasil,  investigou vinte e cinco escolas 
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das  cinco  regiões  geográficas  do  país  com  o  objetivo  de  “[...] 

conhecer  as  situações  de  violência  entre  pares  e  de  bullying  em 

escolas brasileiras” (PLAN, 2010, p. 5), mostrando que a maioria das 

escolas  brasileiras  pesquisadas  estão  despreparadas  para  reduzir 

ações  violentas.  Os  pesquisadores  perguntaram  aos 

professores/gestores/equipe técnica, pais e alunos o que as escolas 

faziam  perante  situações  de  violência  entre  pares.  Segundo  os 

professores,  as  ações  mais  comuns  tomadas  pela  escola,  nestes 

casos,  são  pontuais  e  dirigem-se  aos  agressores:  são  aplicadas 

punições e advertências ou chamam-se os pais para conversar com 

os educadores e equipe técnica. As ações das escolas, segundo os 

alunos, referem-se a chamar os pais dos envolvidos em situações de 

maus-tratos  (42%)  e  aplicar  punições  (21%).  12,5%  dos  alunos 

desconhecem  as  ações  tomadas  pela  escola  e  apenas  3,2%  da 

amostra indicou que a escola faz trabalho de prevenção. A opinião 

dos  pais,  implicados  na  pesquisa,  não  é  diferente.  Para  eles,  as 

escolas não apresentam medidas institucionais ou organizadas para 

prevenir situações de violência. “Muitos pais dizem que a escola ou se 

omite frente aos maus tratos entre os alunos ou transfere para os 

pais  dos  envolvidos  a  responsabilidade  da  situação  do  conflito, 

procurando a família dos agressores ou realizando queixas” (ibid., p. 

65).

Essa  pesquisa  da  Plan  (2010)  evidencia  que,  mesmo  com 

inúmeros estudos no Brasil sobre o bullying, e até mesmo, com as 

crescentes  leis  que  têm  sido  criadas,  como  já  citado,  as  escolas 

parecem não saber o que fazer em termos de prevenção à violência 

entre pares restringindo suas ações às punições aos agressores e/ou 

transferindo  para  a  família  a  responsabilidade.  Estudos  sobre  a 

concepção de professores sobre a violência na escola mostram que os 

mesmos consideram as famílias como as principais responsáveis pela 

ocorrência do fenômeno (LOBATO; PLACCO, 2007). Há estudos que 
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igualmente apontam as famílias como exclusivamente responsáveis 

pelo  bullying,  aos  olhos  dos  professores  (GONÇALVES;  GONZAGA; 

ANDRADE, 2012).

Intervir  com  medidas  expiatórias,  exteriores  ou 

responsabilizando as famílias vai contra o que os estudiosos sobre 

bullying têm proposto como estratégias de prevenção ao problema. 

Nesse contexto, é imperioso aprofundar os estudos sobre estratégias 

antibullying.  Países  como  Espanha  (AVILÉS,  2006;  DEL  REY; 

ORTEGA,  2001;  DÍAZ-AGUADO,  2005;  ORTEGA,  2002),  Portugal 

(ALMEIDA; DEL BARRIO, 2002; PEREIRA, 2002) Noruega e Suécia 

(OLWEUS, 1993), Reino Unido (COWIE; SMITH, 2002), entre outros, 

têm investido há vários anos em pesquisas e projetos de intervenção 

antibullying em  nível  nacional  e  regional.  No  Brasil,  apenas  no 

corrente ano, o Ministério da Educação (MEC) anunciou a parceria 

com o Conselho Federal de Psicologia (CFP) para realização de uma 

ampla  pesquisa  sobre a violência  em todas  as  redes escolares  do 

país,  a  fim de  obter  informações  que  permitam formular  políticas 

públicas  de  prevenção  ao  tema,  elaborar  material  didático  e 

pedagógico e capacitar professores para lidar com diversas formas de 

violência,  incluindo o  bullying  (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,  20 de 

setembro de 2012). 

Segundo  Almeida  (2008),  Avilés  (2006),  Cowie  e  Smith 

(2002), Del Rey e Ortega (2001), Díaz-Aguado (2005) e Tognetta e 

Vinha  (2008),  para  desenvolver  projetos  antibullying é  imperioso 

envolver  toda  a  comunidade  educativa  (orientadores,  professores, 

diretores, alunos, pais, inspetores etc.), a qual necessita refletir em 

relação às próprias condutas e inserir nos objetivos educacionais a 

prevenção à violência; delinear estratégias claras de intervenções a 

curto e longo prazo, por meio de ações que estimulem a melhoria da 

convivência e do clima das relações sociais, baseadas nos princípios 

democráticos  e  de  respeito  mútuo;  pensar  a  formação  dos 
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professores;  criar  estratégias  ou  programas  para  serem  aplicados 

com alunos implicados no fenômeno ou em risco. 

Avilés  (2006)  adverte  que  precisamos  diferenciar  propostas 

antibullying embasadas exclusivamente em punições e castigos para 

quem exerce o bullying,  das que tendem mais “[...]  a manejar el 

contexto y las vivencias de todos los que intervienen en el problema 

con la finalidad de restituir las relaciones” (p. 246). O que, segundo o 

autor, não significa ter que optar por um em detrimento ao outro, ao 

contrário,  “[...]  se  trata  de  aprovechar  lo  positivo  de  todas  en  la 

medida en que eso sea posible y no contradictorio, y lo que cada una 

pueda aportar para entender y solucionar el problema del maltrato” 

(ibid., p. 247). 

Na Espanha,  as administrações  públicas,  desde meados dos 

anos noventa, têm desenvolvido ações para melhorar a convivência 

nas escolas. Segundo Del Rey e Ortega (2001), não existe uma ação 

nacional  no país  para prevenir  a violência  escolar,  no entanto,  foi 

criado, a partir de um Decreto Nacional (Real Decreto 732/1995), em 

cada centro  escolar,  uma Comissão  de Convivência,  composta  por 

representantes  da  comunidade  educativa:  professores,  alunos  e 

famílias. As principais funções de tais comissões seriam “[...] resolver 

y mediar  en los conflictos planteados y canalizar  las iniciativas de 

todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  para  mejorar  la 

convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el centro” (DEL REY; 

ORTEGA, 2001, p. 135).   

São  as  administrações  educativas  (“Consejerías  de 

Educación”)  das  “Comunidades  Autónomas”1 da  Espanha  que  têm 

estabelecido iniciativas de prevenção da violência escolar,  os quais 

seguem  dois  objetivos  gerais:  diminuição  de  atos  violentos  e  a 

prevenção,  mediante  a  melhora  ou  criação  de  um bom clima  de 
1 As  Comunidades  Autônomas  da  Espanha  são  regiões  do  país  dotadas  de 
autonomia legislativa e competências executivas, com faculdade de se administrar 
mediante representantes próprios (ESPANHA, 1978). 
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relações  interpessoais  no  centro  escolar  baseado  nos  princípios 

democráticos e de respeito mútuo. Del Rey e Ortega (2001) apontam 

que tais programas podem ser agrupados em quatro categorias: 1) 

ações destinadas à mudança ou inovação da organização escolar; 2) 

formação de professores;  3) propostas concretas para desenvolver 

nas aulas, como os  círculos de qualidade, que buscam promover a 

identificação,  análise  e  resolução  de  problemas  comuns;  4) 

programas  específicos  para  aplicar  em  situações  e  fenômenos  de 

violência com alunos implicados ou em risco, como as estratégias de 

mediação de conflitos, que incidem em elencar pessoas (pais, alunos 

ou  professores)  que  atuarão  nos  momentos  de  crise  como 

mediadores de conflitos; a ajuda entre iguais – formação de grupos 

de apoio, formados por crianças ou adolescentes que atuarão como 

conselheiros,  auxiliando  e  apoiando  os  que  sofrem  bullying;  as 

estratégias  de  intervenção  social,  que  partem  da  identificação  da 

estrutura  do  grupo  violento  para  então  realizar  um  plano  de 

intervenções  sociais,  o  qual  objetiva  que  sejam  os  próprios 

agressores os que atuem ajudando a vítima antes de ser atacada; 

estratégias  de  desenvolvimento  da  assertividade  para  alvos –  são 

exercícios para reforçar a estima positiva dos alvos de bullying, para 

que  estes  se  defendam  dos  autores;  as  estratégias  de 

desenvolvimento da empatia para agressores – processos educativos 

com o objetivo de restabelecer a sensibilidade emocional dos autores 

de bullying.

No Brasil,  Tognetta  (2003) ressalta  propostas  de atividades 

para falar de si ou com afetividade. Tognetta e Vinha (2008), Araújo 

(2004) apontam para a criação de assembleias em sala de aula, com 

vistas a discutir  os problemas de violência,  entre outros,  e propor 

soluções conjuntas. Menin (1996), Vinha (2003) e Tognetta e Vinha 

(2008)  recomendam,  também,  a  criação  de  regras  a  partir  das 

necessidades sentidas pelo grupo escolar e a aplicação de sanções 
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por reciprocidade, encorajando o pedido de desculpas e a correção do 

ato.

Com base na nossa pesquisa de mestrado (FRICK, 2011) que 

concluiu que a qualidade das relações interpessoais estabelecidas em 

sala de aula influencia, fortemente, nas resoluções de conflitos não 

cooperativas  e  na  incidência  de  bullying,  e  nas  propostas  de 

prevenção à violência escolar desenvolvidas na Espanha, percebemos 

o quanto estas perspectivas convergem num mesmo sentido. 

Assim, propomos um estudo com vistas a investigar e analisar 

as  estratégias  de  prevenção  e  contenção  para  o  bullying,  pelas 

políticas  governamentais  e  pesquisadores  do  tema  no  Brasil  e  na 

Espanha.  Pensamos  que  ao  destacar  as  contribuições  de  tais 

intervenções  possamos  auxiliar  na  criação  de  novos  projetos 

antibullying, ou até mesmo de políticas públicas em nível nacional e 

na capacitação dos professores. 

Deste modo, nos perguntamos: Que estratégias de prevenção 

e  contenção  ao  bullying  têm  sido  propostas  na  Espanha?  Que 

estratégias  antibullying têm  sido  propostas  no  Brasil?  Haveria 

diferenças  entre  as  soluções  apontadas  pelos  governos  e  pelos 

pesquisadores  nos  Brasil  e  na  Espanha  respectivamente?  As 

propostas  governamentais  são  condizentes  com  o  que  os 

especialistas têm proposto? As soluções que a Espanha tem proposto 

para prevenir e combater o bullying poderiam ser aplicadas no Brasil?

Temos como hipótese que há certo distanciamento entre o tipo 

de  estratégia  antibullying proposto  no  Brasil  e  na  Espanha,  pelas 

políticas governamentais. Supomos que no Brasil as intervenções que 

têm sido propostas aproximam-se mais do senso comum, baseando-

se em ações punitivas, culpabilizantes ou legalistas, por exemplo, do 

que na direção de programas que trabalhem com as relações sociais 

das  crianças  ou  com  os  conhecimentos  da  Psicologia  do 

Desenvolvimento,  assentados na teoria piagetiana.  Tais estratégias 
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direcionam-se mais  sobre os  autores de bullying e transferem, na 

maioria  das  vezes,  a  responsabilidade  da  escola  para  pais  e 

organizações como Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Juventude 

ou para especialistas, como os psicólogos, por exemplo.

Outra hipótese dessa pesquisa é que os estudos de estratégias 

antibullying desenvolvidos na Espanha podem encontrar resistência 

no Brasil em função de uma mentalidade geral (comum) que tende a 

pensar que o combate à violência e o trabalho com educação moral 

não é responsabilidade da escola e espera por soluções exteriores 

como a intervenção de especialistas. Essa mentalidade pode também 

considerar  que  seja  responsabilidade  da  escola  agir  através  de 

punições. 

Metodologia

Para  responder  aos  objetivos  propostos  os  dados  serão 

coletados, compreendidos e interpretados dentro de uma abordagem 

qualitativa,  uma vez esta  pesquisa  não busca  enumerar  ou medir 

eventos,  mas obter  dados  descritivos.  Essa  pesquisa  configura-se, 

então,  como  um  estudo  descritivo  e  exploratório  de  caráter 

qualitativo. Segundo Gil (2008), as pesquisas descritivas têm como 

objetivo a descrição, classificação e interpretação dos elementos de 

determinado fenômeno e a instituição de relações entre variáveis, e 

as  exploratórias  visam  proporcionar  maior  familiaridade  com  o 

problema para torná-lo explícito ou para construir hipóteses. 

Para  coletar  os  dados  necessários,  sobre  as  estratégias  de 

prevenção  e  contenção  ao  bullying,  prevemos  a  utilização  dos 

seguintes métodos:

No Brasil: 

- pesquisa da produção bibliográfica: em periódicos Qualis A e 

B,  dissertações  e  teses,  publicados  nos  últimos  cinco  anos, 
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disponíveis no Banco de Teses da Capes/MEC referente às propostas 

brasileiras;  consultar  artigos  em  bancos  de  dados  como  o  Scielo 

(“Scientific  Eletronic  Library  Online”),  Redalyc  (“Red  de  Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal”) e DOAJ 

(“Directory  of  Open  Access Journals”)  referentes  às  propostas 

espanholas;

-  análise  documental:  procura  por  projetos  antibullying 

brasileiros em nível  governamental  (federal  e estadual) através da 

Internet nos  sites oficiais,  como o do Ministério da Educação e do 

Conselho  Nacional  de  Justiça  e  das  Secretarias  Estaduais  de 

Educação; consultar via Internet os sites governamentais da Espanha 

para conferir as políticas antibullying implantadas.

Na Espanha: 

- pesquisa da produção bibliográfica: buscar dados nos centros 

de  pesquisa  da  “Universidad  Complutense  de  Madrid”,  da 

“Universidad  de  Valladolid”,  da  “Universidad  de  Sevilla”  e  da 

“Universidad de Córdoba”, os quais desenvolvem ou contribuem com 

projetos  de  prevenção  e  contenção  ao  bullying  nas  escolas, 

contatando  os  pesquisadores  responsáveis  como José  Maria  Avilés 

Martínez, Rosario Ortega Ruiz, Rosario Del Rey e Maria José Diaz-

Aguado. 

-  entrevistas  semiestruturadas:  com  os  idealizadores  dos 

principais projetos antibullying desenvolvidos na Espanha.

A pesquisa da produção bibliográfica objetiva identificar o que 

a literatura indica sobre o que se faz e o que se propõe no Brasil e na 

Espanha,  em  termos  de  estratégias  antibullying.  Envolve  leitura, 

análise  e  interpretação  dos  dados  impressos  ou  dos  arquivos 

eletrônicos, e tem por objetivo conhecer as diferentes contribuições 

científicas disponíveis sobre o tema (GIL, 2008).  

A  análise  documental  permite  identificar  informações  em 

documentos  que  ainda  não  receberam  tratamento  analítico  (os 
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documentos de primeira mão),  que são fontes ricas e estáveis de 

dados e contribuem para a ampliação de uma análise pormenorizada 

e ampla, ao mesmo tempo (GIL, 2008).  Consideram-se documentos 

quaisquer  materiais  produzidos  pelo  homem,  que  revelam  suas 

ideias, opiniões, modo de agir e viver, como os escritos, numéricos 

ou estatísticos, os de reprodução de som e imagem e os documentos-

objeto (BRAVO, 1991, apud SILVA et al. 2009). 

As entrevistas semiestruturadas são uma categoria que “parte 

de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, 

que  interessam  à  pesquisa,  e  que,  em  seguida,  oferecem  amplo 

campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 

medida  que  se  recebem as  respostas  do  informante”  (TRIVIÑOS, 

1987, p. 146). As questões que orientarão a entrevista contemplarão 

ideias  relacionadas:  aos  objetivos  do  projeto;  à  participação  da 

comunidade  educativa;  ao  diagnóstico  da  realidade  antes  e  após 

aplicação  do  projeto;  à  avaliação  dos  resultados;  ao  tipo  de 

intervenção proposta ou idealizada. 

A análise, compreensão e interpretação dos dados coletados 

incluirão  os  seguintes  passos:  organização  do  material  coletado, 

leituras de todo o material (fichamento, resumo), análise de conteúdo 

com  elaboração  de  categorias  (estratégias  sancionadoras  ou 

regeneradoras;  caráter  do  processo;  tipo  de  solução;  caráter  das 

soluções;  mecanismos  de  correção;  sobre  quem  incide,  dentre 

outras) e organização de quadros de dados. Para Bardin (1977 apud 

TRIVIÑOS, 1987, p. 160) a análise de conteúdo é 

[...]  um  conjunto  de  técnicas  de  análise  das 
comunicações,  visando  obter  por  procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens  indicadores  (quantitativos  ou  não)  que 
permitam a  inferência  de  conhecimentos  relativos  às 
condições  de  produção/recepção  [...]  destas 
mensagens.
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No  momento,  o  projeto  está  em  fase  de  coleta  inicial  de 

dados, por isso ainda não é possível descrever resultados.
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Resumo: Este trabalho integra parte de uma pesquisa que está em curso 
no Programa de Pós-graduação em Educação - Mestrado em Educação da 
UNOESC Joaçaba,  e tem como objetivo central,  analisar  a dinâmica das 
relações interpessoais  conflituosas que ocorrem em uma escola de perfil 
agrícola,  com internato,  que atende alunos  na fase da adolescência  nos 
cursos técnicos profissionalizantes. Os dados, ora contextualizados, fazem 
parte  dos  documentos  analisados  contidos  nos  relatórios  enviados  à 
Coordenação  responsável  pelo  internato  e  integram  os  processos 
disciplinares  com  registros  de  indisciplina,  desobediência  às  normas, 
conflitos  interpessoais  e  violências  que ocorreram na Instituição  escolar. 
Observa-se  que  mesmo  estando  sob  um  regimento  disciplinar,  as 
ocorrências  em  relação  aos  conflitos  interpessoais  se  fazem  presentes, 
necessitando  de  um  estudo  mais  detalhado  para  sistematizar 
conhecimentos  a  fim  de  se  desenvolverem  atividades  de  intervenção. 
Conhecer  e  reconhecer  esta  problemática  torna-se  essencial  para  a 
instituição desenvolver um trabalho pedagógico que vise o desenvolvimento 
integral destes adolescentes.

Palavras-chave: Educação. Internato. Relações interpessoais. Conflitos.

Introdução

As queixas que fazem referência ao cotidiano escolar sobre os 

aspectos  relacionados  à  indisciplina,  as  relações  de  conflitos  com 

1 Técnica  Administrativa  em Educação no IFC.  Mestranda do Programa de Pós-
graduação em Educação – Mestrado em Educação – UNOESC – Campus de Joaçaba.
2 Psicóloga  no  IFC.  Mestranda  do  Programa  de  Pós-graduação  em Educação  – 
Mestrado em Educação da UNOESC – Campus de Joaçaba.
3 Docente  da  graduação  e  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  da 
UNOESC. Doutora em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo.
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agressões verbais, psíquicas e físicas tem emergido constantemente 

na atualidade, tendo repercussões na mídia e na sociedade como um 

todo, e isso vem demonstrando a necessidade de constantes estudos 

para possíveis intervenções nas instituições de ensino. 

Este  trabalho  integra  parte  de  uma  pesquisa  que  está  em 

curso no Programa de Pós-graduação em Educação - Mestrado em 

educação da UNOESC Joaçaba, e tem como objetivo central analisar a 

dinâmica  das  relações  interpessoais  conflituosas  que  ocorrem  em 

uma escola com internato que atende alunos na fase da adolescência. 

Os dados, ora apresentados, fazem parte dos relatórios enviados à 

Coordenação  responsável  pelo  internato  e  integram  os  processos 

disciplinares com registros de indisciplina, desobediência às normas, 

conflitos  interpessoais  e  possíveis  violências  que  ocorreram  na 

Instituição escolar. 

A  experiência  de  ser  aluno  interno,  principalmente  em 

instituições de perfil  agrícola,  reveste-se de especial  peculiaridade, 

por estes locais  apresentarem características bastante similares ao 

que Goffman (2008) determinou como instituições totais, por serem 

estabelecimentos fechados que funcionam em regime de internação, 

onde um grupo relativamente numeroso de internados vive em tempo 

integral. 

No período em que estive desempenhando atividades junto à 

Coordenação  Geral  de  Assistência  ao  Educando1,  percebi  a 

necessidade de compreensão da dinâmica de convivência  entre os 

internos, suas relações interpessoais, conflitos e a relação de forças 

presentes  naquele  ambiente,  por  se  constituir  um  local  de 

aprendizagens e de permanência constante dos internos.

Observa-se que no cotidiano escolar, estes adolescentes vão 

construindo normas informais de convivência, criadas a partir de suas 
1 Esta  Coordenação  é  responsável   em  planejar,  orientar  ,  acompanhar, 
supervisionar e avaliar as atividades de atendimento ao corpo discente, em especial 
aos alunos internos. (CGAE).
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decisões e acordos que fogem às regras que são regulamentadas, e 

vão se constituindo em uma cultura interna aceita e inquestionável, e 

tendem  a  se  solidificar  mediante  a  aceitação  ou  submissão  dos 

internos,  e  que  muitas  destas  normas  trazem  características 

opressivas  e  autoritárias,  principalmente  pelo  terceiro  ano,  já  que 

exercem “poderes” sobre os demais. 

Para muitos destes adolescentes ocorre uma mudança intensa, 

frente  a  uma  nova  dinâmica  de  vida,  dentre  elas,  afastar-se  dos 

familiares e amigos, passando a conviver com desconhecidos e tendo 

que aprender a lidar com os conflitos interpessoais que surgem na 

convivência diária no internato. 

Observa-se que mesmo estando sob um regimento disciplinar, 

as  ocorrências  em  relação  aos  conflitos  interpessoais  se  fazem 

presentes.

Diante do exposto, a escola precisa compreender o que isso 

representa para estes adolescentes, por ser um ambiente de convívio 

contínuo,  onde  os  alunos  permanecem  juntos  todos  os  dias.  É 

importante que conheçamos a existência das regras não formais de 

convívio que são estabelecidas, e identificar qual a razão do silêncio 

que  é  instituído  no  internato.  Compreender  se  estas  atitudes 

constituem o habitus1 no internato, na medida em que constitui um 

campo  de  forças  estruturado,  torna-se  essencial  para  o  trabalho 

pedagógico  na  instituição,  visto  que  enquanto  profissionais 

integrantes  do  coletivo  escolar,  mediamos  e  contribuímos  para  a 

formação da subjetividade desses internos.

Adolescência,  interações  sociais  e  conflitos  no  internato: 
implicações para a constituição do indivíduo

1 Habitus – Teoria de Bourdieu "sistema de disposições duráveis", adquirido em um 
determinado meio familiar,  sob determinadas condições objetivas,  produz ações 
comumente organizadas,  consciente ou inconscientemente,  para funcionar como 
estratégias de reprodução. 
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A pesquisa em curso, ora explicitada, está sendo desenvolvida 

junto  ao  Instituto  Federal  de  Educação  Ciência  e  Tecnologia 

Catarinense  -  Campus Concórdia.  Trata-se  de  uma  antiga  Escola 

Agrotécnica Federal, instituição de perfil agrícola1, criada em março 

de 1965 que possui em sua estrutura internato para os adolescentes 

ingressantes nos Cursos Técnicos de formação profissional. 

Os moldes educacionais elaborados ao longo dos tempos são 

resultado  de  padrões  culturais,  valores  e  necessidades,  criados  a 

partir de um determinado modelo de sociedade de cada época. Um 

dos modelos introduzidos ao longo da história foi o chamado ‘ Colégio 

Interno’,  modelo  de  instituição  de  ensino  presente  em  nossa 

sociedade até os dias atuais.

Ariès (2011) destaca em sua obra “História social da criança e 

da  família”  aspectos  importantes  para  compreendermos  a 

configuração  do  internato  destinado  à  educação  no  decorrer  da 

história.  O  encaminhamento  das  crianças  e  jovens,  quanto  aos 

ensinamentos  e  formação  daquela  época,  a  partir  do  período 

compreendido entre o século XV ao século  XVIII,  a introdução da 

disciplina  nos  colégios  moderno,  onde  o   internato  vai  se 

configurando  como  um  local  de  controle  total  e  ideal  para  a 

sociedade, por oferecer educação e disciplina.  

Os mestres tenderam a submeter o aluno a um controle 
cada vez mais estrito, no qual as famílias, a partir do 
fim do século XVII, cada vez mais passaram a ver as 
melhores condições de uma educação séria. Chegou-se 
a  aumentar  os  efetivos  outrora  excepcionais  dos 
internos,  e  a  instituição  ideal  do  século  XIX  seria  o 
internato, quer fosse um liceu, um pequeno seminário, 
um colégio  religioso  ou  uma  escola  normal.  (ARIÈS, 
2011, p. 127).

1 As origens históricas do ensino agrícola retratam que esta modalidade de ensino 
era inicialmente ministrada em patronatos destinados ao atendimento de crianças 
desamparadas e instituições com finalidades corretivas.     
Fonte: COAGRI - Departamento de Documentação e Divulgação – Brasília,  DF - 
1980.
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Este modelo de instituição escolar foi difundido e implantado 

no mundo todo, assumindo características específicas de cada época 

da história, entrelaçados ao curso econômico de cada país. 

 Podemos observar  que a adoção do internato nos Colégios 

Agrícolas  da  rede  federal  de  ensino  nasceu  juntamente  com  as 

primeiras instituições criadas para atuar na formação de profissionais 

para a área da agricultura. Tendo o governo adotado uma política de 

assistência  integral  aos  alunos,  oferecendo  moradia,  alimentação, 

formação e disciplina. 

Pesquisas  desenvolvidas  por  Barroso  (2008),  Zilio  (2009), 

Salvador  (2011),  Morais  (2011),  retratam que  o  internato  é  uma 

temática de extrema abrangência. Constatamos em investigações já 

realizadas  à necessidade  de  novos  estudos  de  acordo  com  os 

resultados obtidos pelos relatos dos alunos, levando-se em conta as 

relações  interpessoais,  apontando  como  um dos  fatores  de  maior 

dificuldade  a  falta  de  respeito  entre  pares,  trotes,  humilhações, 

diferença de tratamento entre os alunos de acordo com a série em 

que  se  encontram,  o  que  geram  conflitos  e  algumas  vezes  até 

violência.  

Evidencia-se  nas  pesquisas  analisadas,  uma  relação 

hierarquizada, de poder entre os pares, que apontam a necessidade 

de compreensão, vindo ao encontro da proposição de nossa pesquisa. 

Benelli  (2002, p.28) destaca que o internato “[...] se configura no 

encontro de pessoas, de sujeitos, como um local de confronto e de 

laços  afetivos”.  Sem  dúvida,  passar  a  conviver  e  residir  com 

desconhecidos, dividindo os mesmos ambientes, é uma mudança que 

afeta diretamente cada novo integrante do Internato.

A  chegada  dos  novatos  ao  internato  escolar  requer  muita 

atenção. Além da recepção oferecida pela Instituição, haverá as “boas 
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vindas” oferecidas pelos já residentes. Embora a Instituição planeje 

este  momento  buscando  integrar  os  novatos  no  mundo  dos  já 

residentes, haverá por parte dos veteranos também uma recepção 

por eles organizada.  Goffman (2010, p.27) destaca que:

Os processos de admissão e os testes de obediência 
podem ser desenvolvidos numa forma de iniciação que 
tem sido denominado “as boas vindas” – onde a equipe 
dirigente o os internados, ou os dois grupos, procuram 
dar ao novato  uma noção clara de sua situação. Como 
parte desse rito de passagem ele pode ser chamado por 
um termo como “peixe” ou “calouro”, que lhe diz que é 
apenas  um  internado,  e,  mais  ainda,  que  tem  uma 
posição baixa mesmo nesse  grupo.

Há uma relação hierarquizada estabelecida e demarcada entre 

os  internos,  logo  na  chegada,  que  colocam  o  novato  em  uma 

condição inferior da condição dos que já residem no internato por 

algum  tempo,  os  “outros  internados  dão  ao  indivíduo  nomes 

obscenos, podem xingá-lo, indicar suas qualidades negativas, “gozá-

lo”,  ou  falar  a  seu  respeito  com  outros  internados  como  se  não 

estivesse presente” (GOFFMAN 2010, p.30-31).  

Os  veteranos,  historicamente  vem  atribuindo  apelidos  para 

identificar o novo integrante, sendo que para este feito, somente os 

alunos  do  terceiro  ano  podem atribuir  apelido  ao  aluno  que  está 

chegando,  esta  situação  demonstra  claramente  a  hierarquia 

horizontalizada presente no internato. 

Foucault  (1987)  em  sua  Obra  Vigiar  e  Punir,  indaga  os 

“mecanismos”  que  ao  longo  dos  tempos  tem  se  adotado  e  que 

possuem como alvo  o  sujeito.  Ao  tratar  da  “disciplina”  enfoca  no 

“poder disciplinar e normalizador”, permitindo-nos vislumbrar como a 

normalização  opera  nas  instituições  escolares,  configurando-se  ao 

longo  da  história,  em  relações  de  poder  que  incidem  na 

hierarquização e estratificação dos indivíduos. 
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Por  meio  da  análise  de  documentos  que  compõem  os 

processos  disciplinares,  os  registros  nas  fichas  individuais  dos 

internos  e  da  experiência  enquanto  integrante  da  Comissão 

Disciplinar  observa-se  exatamente  as  situações  apontadas  pelos 

autores.  Podemos destacar  a eminência  dos conflitos  interpessoais 

entre  os  pares  com  maior  ênfase  entre  as  diferentes  séries,  a 

indisciplina, o desrespeito aos horários e situações envolvendo a sala 

de aula ou atividades de setor, com relatos de violência, ameaças ou 

trotes, ações estas, geradoras de processos disciplinares. 

Embora sejam registradas estas situações, sabemos que por 

conta  da  dinâmica  no  internato,  uma  das  regras  instituídas  pelos 

internos é o silêncio mediante as sanções punitivas, pois muitas delas 

acarretam  o  desligamento  do  interno,  o  que  se  constitui  para  o 

adolescente  um ato  humilhante.  Benelli  (2002,  p.20)  destaca  que 

“quando  acontece  alguma  coisa  interna  ou  externa  que  ataca  a 

imagem do sujeito, a agressividade surge como uma reação natural, 

numa tentativa de reconstruir  esta autoimagem”. É possível  que o 

fato de ser interno, muitas vezes restrinja o aluno de extravasar, ou 

até  mesmo dividir  com alguém alguma situação  desagradável,  de 

modo a não acumular certa agressividade que gere algum tipo de 

violência.

Mediante a sua nova morada, entendemos que a escola torna-

se o principal ambiente social para o interno, e que isso irá influenciar 

na sua  formação  e  na construção  de  sua  identidade,  pelas  novas 

ressignificações,  resultantes  dos  processos  internos  de 

transformações que decorrem das vivências com os grupos sociais a 

que pertencem.

Atentos  a  esta  questão,  é  importante  refletirmos  enquanto 

escola,  como os  adolescentes  internos  no  conviver  se  integram a 

cultura do internato, frente à dinâmica de relações existentes, visto 

que para eles, o reconhecimento e aceitação do grupo, nesta fase, 
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tem muito significado, o que implica analisarmos como estes jovens 

se organizam e quais são os ideais que norteiam as suas escolhas a 

partir  desta  inserção.  Pois,  como  afirma  Morin  (2000,  p.54)  “as 

interações entre indivíduos produzem a sociedade, que testemunha o 

surgimento  da  cultura,  e  que  retroage  sobre  os  indivíduos  pela 

cultura”. Assim, paradoxalmente estas relações de convívio incitam 

padrões de comportamentos que vão sendo absorvidos naturalmente 

por quem integra aquele ambiente, retroagindo no próprio grupo.

Considerações Finais

A  capacidade  do  ser  humano  de  criar,  inovar,  observar, 

aprender  e  adaptar-se  é  indiscutível.  Porém,  não  podemos  fechar 

nossos  olhos  e  deixar  de  perceber  que  o  ser  humano  de  forma 

engenhosa  também  construiu  muitas  regras  para  manipular, 

controlar  e  se  sobrepor  aos  outros,  conduzindo  a  humanidade 

estrategicamente por caminhos planejados.  Hugo Assmann (1998) 

ao escrever sobre a “Antropoiética: a Morfogênese do Conhecimento” 

destacou a imensa habilidade adaptativa do ser humano, apontando 

isso como positivo, no entanto nos fez um alerta sobre o risco do 

rebaixamento  de  análise  crítica  quando  somos  submetidos  ao 

adestramento. 

Enquanto escola, precisamos avaliar o contexto ao qual este 

aluno  está  inserido,  os  objetivos  que  o  trouxeram  para  a  nossa 

instituição,  a  convivência  entre  os  adolescentes  no  internato,  os 

diferentes grupos e interesses representados no cotidiano, as causas 

dos  conflitos  presentes  no  ambiente  internato  e  as  possíveis 

implicações  para  o  desenvolvimento  biopsicossocial,  visto  que,  a 

partir de suas vivências, elaboram-se definições de comportamentos 

que influenciam e determinam a construção de seu eu.  

 Frente aos conhecimentos construídos historicamente que a 
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humanidade  dispõe  na  atualidade,  a  escola  precisa  assumir  uma 

postura  vigilante  em  relação  ao  processo  técnico  pedagógico 

desenvolvido.  Compreendemos que a escola participa ativamente no 

processo  de  desenvolvimento  do  adolescente,  por  meio  de  seu 

projeto  ideológico  e  de  suas  práticas  educativas,  significando  e 

referenciando o modelo ideal de homem na sociedade, por meio de 

seus saberes construídos e difundidos no educar. 

Deste  modo,  compreendemos  que  a  escola  deve  co-

responsabilizar-se no desenvolvimento integral  de seus educandos, 

estando  atenta  as  qualidades  das  apropriações  culturais  que  são 

difundidas  no  cotidiano  escolar,  mediante  também,  aos 

encaminhamentos  que  são  adotados  na  resolução  dos  problemas 

relacionados aos conflitos, a indisciplina e a violência.  

O método de controle disciplinar seria o mais adequado para 

enfrentar os problemas presentes na sociedade contemporânea?

É  possível  que,  no  século  XXI,  ainda  nos  deparemos  com 

manifestações acerca de noção de escola, como espaço “modelador”, 

devido a sua estrutura, suas divisões internas, organização didática e 

a  sistemática  organizada  na  distribuição  dos  alunos  e  suas 

respectivas tarefas. Segundo Wallon (1975, p.390) “é necessário não 

dissociar o indivíduo das situações em que ele se encontra. Que uma 

conduta é sempre um resultado do conjunto formado pela situação e 

pelo sujeito nela implicado.” Sendo assim, todas as situações vividas 

no internato pelos adolescentes estão diretamente imbricadas ao ser 

e o fazer escola. 

Nesta  perspectiva,  torna-se necessário  viabilizar  um projeto 

pedagógico  que  possibilite  um  trabalho  transdisciplinar  e 

interdisciplinar, superando as distâncias entre os diversos saberes e a 

dicotomia  existente  entre  o  internato  e  o  técnico  pedagógico. 

Necessitamos de um trabalho contínuo, que integre o todo escolar, 

considerando as características especificas de uma escola de turno 
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integral, com internato, envolvendo todos servidores, professores e 

alunos nesta tarefa.

Enquanto  escola,  podemos  mediar  este  processo  de 

construção  do  ser  humano  no  cotidiano  escolar,  criando 

possibilidades  de  diálogo  de  reflexão  e  de  envolvimento, 

reconhecendo as dificuldades, permitindo ao adolescente integrar-se 

ao mundo social de forma participativa e crítica resistindo a modos de 

vida que tem sido implantados, ultrapassando modelos estabelecidos 

culturalmente e que podem ser melhorados e reelaborados a partir da 

efetiva participação de cada um que compõe este espaço.
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ANÁLISE DOS PROCESSOS DE INTERAÇÃO SOCIAL 
DOS ALUNOS DURANTE O JOGO DE REGRAS E SUA 

RELAÇÃO COM A INDISCIPLINA NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA

Mariana Fogliatto Fontoura - UTP
mariana.f.fontoura@hotmail.com

Resumo:  Este  trabalho  teve  como  objetivo  analisar  os  processos  de 
interação social dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, durante um 
jogo de regras,  e sua relação com a indisciplina nas aulas de Educação 
Física em uma escola particular em Curitiba. Esta pesquisa se caracteriza 
como quantitativa e experimental, e como técnica de pesquisa utilizamos a 
observação e o registro em diário de campo. Inicialmente, conceituou-se o 
jogo de regras segundo Piaget (1971). Em seguida definiu-se indisciplina 
segundo Estrela (2002) e Garcia (1999). Para definirmos os processos de 
interação  social  analisados  durante  o  desenvolvimento  do  jogo,  nos 
baseamos nas ideias de Fabio Brotto (1999). Na sequencia descrevemos os 
procedimentos  adotados  e  apresentamos  os  resultados  encontrados.  Por 
fim, analisamos os processos de interação social dos alunos e a sua relação 
com a  indisciplina  durante  o  jogo  “carimbador”,  nas  aulas  de  Educação 
Física. Os resultados sugerem que a indisciplina durante os jogos acontece 
com mais ênfase em alunos que são omissos ou competitivos do que em 
alunos cooperativos.

Palavras-Chave: Educação. Indisciplina. Jogo. Regra. Interação Social.

Introdução

Diversos  fatores  podem  dificultar  a  prática  pedagógica  dos 

professores  nas escolas.  Dentre aqueles,  a indisciplina dos alunos, 

sem dúvida  alguma,  tem se tornado um grande obstáculo  para  o 

alcance dos objetivos educacionais. Para Parrat-Dayan (2008, p. 07) 

“os  problemas  de  indisciplina  manifestam-se  com  frequência  na 

escola,  sendo  um  dos  maiores  obstáculos  pedagógicos  do  nosso 

tempo.”

Aquino (1996, p. 41) afirma que, a indisciplina escolar revela 

fatos  interessantes  ao  pensarmos  que  as  práticas  escolares  estão 

associadas  às  transformações  históricas.  O  autor  sugere  que 
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atualmente,  a  indisciplina  escolar  poderia  estar  vinculada  à 

incapacidade  da  escola  administrar  as  novas  formas  de  existência 

social.  Neste  sentido,  a  indisciplina  seria  “sintoma de  injunção  da 

escola  idealizada  e  gerida  para  um determinado tipo  de  sujeito  e 

sendo ocupada por outro” (AQUINO, 1996, p. 45).

Pesquisas  como as  de  Garcia  (1999)  e  Xavier  (2006),  têm 

sugerido  que  a  indisciplina  pode  ser  encontrada  com  bastante 

frequência  nos  anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental  e  que  suas 

causas podem estar relacionadas a diferentes fatores. Mas o que é 

indisciplina?  Quais  suas  causas  e  significados?  A  literatura 

educacional sugere que para compreender a indisciplina é necessário 

levar  em  consideração  o  contexto  em  que  ela  aparece  e  os 

parâmetros de julgamento de quem a investiga.

No contexto específico da Educação Física, podemos destacar 

uma pesquisa realizada por Gaspari et al. (2006) que detectou que a 

indisciplina dos alunos está entre as maiores dificuldades encontradas 

pelos professores de Educação Física durante suas aulas. Segundo os 

autores, as causas da indisciplina podem estar relacionadas a uma 

soma  de  razões  distribuídas  entre  a  escola,  família,  ausência  de 

limites, desigualdade social, aluno e professor. Além disso, os autores 

destacam que a indisciplina é considerada muitas vezes como um 

impedimento na implantação de novas propostas educacionais.

Tendo  em  vista  avançar  a  compreensão  da  indisciplina  na 

escola,  este trabalho tem como objetivo,  analisar  os processos de 

interação  social  dos  alunos  do  2º  ano  do  Ensino  Fundamental, 

durante o jogo de regras, e sua relação com a indisciplina nas aulas 

de Educação Física em uma escola particular em Curitiba.

Inicialmente  iremos  conceituar  o  jogo  de  regras  segundo 

Piaget (1971), e a indisciplina segundo autores como Estrela (2002) e 

Garcia (1999). Em seguida iremos analisar os processos de interação 

social  no  jogo.  Logo  após  iremos  descrever  os  procedimentos 
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adotados  e apresentar  os  resultados  encontrados.  Por  fim,  iremos 

analisar os processos de interação social dos alunos e a sua relação 

com a indisciplina durante o jogo “carimbador” nas aulas de Educação 

Física. 

O Jogo de Regras 

Historicamente, o jogo esteve presente na formação cultural 

dos povos, conforme afirma Huizinga (2008, p. v.), “é no jogo e pelo 

jogo que a civilização surge e se desenvolve”. Ao longo da história, 

foram  feitas  diversas  tentativas  de  sistematizar,  classificar, 

conceituar, categorizar e reconstruir os jogos buscando seu melhor 

aproveitamento e compreensão. Piaget está entre os autores que se 

dedicaram a este estudo. Para ele, o jogo, por estar envolvido com a 

construção do conhecimento é essencial na vida da criança. Por meio 

do jogo a  criança  consegue  estruturar  seu tempo e  espaço,  fazer 

representações e chegar à lógica. O autor defende que o jogo não 

determina  modificações  das  estruturas,  mas  pode  transformar  a 

realidade (PIAGET, 1971). 

Baseando na evolução das estruturas humanas, Piaget (1971) 

elaborou uma classificação genética para os jogos e os dividiu em 

três  grandes  categorias  correspondentes  às  três  fases  do 

desenvolvimento infantil. São elas: fase sensório-motora, que vai do 

nascimento até os dois anos aproximadamente;  fase pré-operatória, 

dos  dois  aos  seis  anos  aproximadamente  e  fase  das  operações 

concretas que dura dos sete aos onze anos aproximadamente. Cada 

uma destas fases possui características específicas e foi a partir disso 

que Jean Piaget classificou os jogos como jogo de exercício sensório-

motor, jogo simbólico e jogo de regras. 

A prática sistemática do jogo de regras na escola, durante as 

aulas de Educação Física, acontece principalmente nos anos iniciais 
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do  Ensino  Fundamental.  Nessa  etapa,  em  que  as  crianças  se 

encontram com idades entre 7 e 10 anos aproximadamente, está em 

desenvolvimento  a  chamada  fase  das  operações  concretas.  Nesse 

período a criança aprende a lidar com as situações do que ela pode 

ou não fazer e com as delimitações de tempo e espaço.

A principal característica do jogo de regras é a existência de 

um conjunto de regras, que supõe as relações sociais, que é imposto 

pelo próprio grupo e seu descumprimento acarreta uma penalidade 

que  pode  ser  até  a  exclusão  do  indivíduo  do  jogo.  Desta  forma, 

podemos conferir ao jogo de regras, um caráter predominantemente 

social. O prazer nestes jogos é obtido no cumprimento às regras e a 

criança consegue se auto-regular e se auto-avaliar uma vez que as 

regras são estabelecidas e estão à disposição de todos.

A Indisciplina e as Relações Sociais no Jogo

Pensando na maneira com que as crianças estabelecem suas 

relações sociais e o modo como lidam com as regras durante o jogo é 

que  procuramos  conceituar  a  indisciplina.  Estrela  (2002,  p.17), 

sugere  que a indisciplina  pode ser  pensada como uma “desordem 

proveniente da quebra das regras estabelecidas”. Para esta autora os 

eventos de indisciplina em aulas de Educação Física envolveriam mais 

comumente  comportamentos  fora  da  tarefa,  atingindo 

essencialmente o desenvolvimento das atividades, seguindo-se, por 

ordem decrescente, os colegas e o professor. Sugere-se então, que 

as crianças, ao não cumprirem com as regras durante o jogo, podem 

ser consideradas indisciplinadas naquele contexto. 

Segundo Garcia (1999, p. 102), é preciso considerar a noção 

de  indisciplina  através  de  três  dos  seus  principais  planos  de 

expressão  na  escola.  O  primeiro  seria  o  plano  das  condutas  dos 

alunos nas atividades pedagógicas, o segundo seria o dos processos 
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de socialização e relacionamentos que os alunos exercem na escola e 

o  terceiro  seria  o  plano do desenvolvimento  cognitivo  dos  alunos. 

Neste sentido, o autor define indisciplina como:

[...] a incongruência entre os critérios e expectativas 
assumidos pela  escola  (que supostamente refletem o 
pensamento  da  comunidade  escolar)  em  termos  de 
comportamento, atitudes, socialização, relacionamentos 
e desenvolvimento cognitivo, e aquilo que demonstram 
os estudantes. (GARCIA, 1999, p. 102).

Considerando a indisciplina segundo os autores acima vamos 

refletir  um  pouco  sobre  as  relações  sociais  estabelecidas  pelas 

crianças durante a execução dos jogos nas aulas de Educação Física. 

Macedo (1996, p. 180) afirma que na maioria dos jogos, a criança 

não leva em consideração seu adversário e que a vitória ou a derrota 

no jogo trazem apenas sensações superficiais uma vez que para ela, 

a participação do outro jogador pouco conta. Esta conduta dos alunos 

pode  ser  considerada  bastante  limitada  e  ter  como  reflexo  a 

indisciplina, uma vez que ao não pensar no outro, a criança pode 

quebrar as regras estabelecidas no jogo.

Segundo Sestini (2008, p. 13), a criança forma suas primeiras 

relações sociais fora do contexto familiar, interagindo com crianças da 

mesma idade. Brotto (1999 p. 92) sugere a partir de suas pesquisas 

que existem três diferentes formas de interação social expressadas 

pelas  crianças  durante  a  execução  de  jogos  as  quais  chamou  de 

Padrões  de  Percepção-Ação.  São  elas:  omissão,  cooperação  e 

competição. 

Segundo  o  autor,  a  omissão  está  ligada  ao  individualismo, 

independência, alienação e solidão. Já a cooperação e a competição 

podem ser consideradas como processos sociais e valores humanos 

presentes  no  jogo  e  na  vida  e  são  manifestados  no  contexto  da 

existência humana. Ainda segundo o autor, 
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[...] competir ou cooperar são possibilidades de agir e 
de ser no mundo. Enquanto possibilidades, dependem 
da  vontade,  do  discernimento  e  da  responsabilidade 
pessoal e coletiva, para se concretizarem na realidade. 
Somos educados e/ou condicionados para cooperar ou 
competir.  Cabe  assumirmos  a  responsabilidade  por 
nossas  escolhas,  mesmo  que  a  escolha  seja,  não 
escolher  ou  deixar-se  escolher  por  outros.  (BROTTO, 
1999, p. 51).

Baseando-se  então  nos  três  tipos  de  interações  sociais 

(omissão, cooperação ou competição) sugeridas por Brotto (1999) é 

que iremos classificar  os  alunos  da  amostra  desta  pesquisa  e  em 

seguida  analisar  a  relação  entre  seu  tipo  de  interação  social  e  a 

incidência de indisciplina, considerada nesta pesquisa como a quebra 

das regras do jogo “carimbador”, na aula de Educação Física. 

Metodologia

O jogo selecionado para esta pesquisa foi  o “carimbador”  e 

este  foi  realizado  em  uma  quadra  de  aproximadamente  12  x  10 

metros, ao ar livre, utilizando-se de uma bola de borracha, levemente 

murcha.  Os  alunos  foram divididos  em duas  equipes  com mesmo 

número de pessoas. 

O  objetivo  do  jogo  é  que  uma  equipe  consiga  “carimbar” 

todos, ou o maior número possível de alunos da equipe adversária. 

Para  carimbar,  o  aluno  deve  conseguir  acertar  com  a  bola  o 

adversário  sem  que  este  consiga  segurá-la.  Caso  isso  ocorra,  o 

jogador “carimbado” deve sentar-se permanecendo da mesma forma 

até que um colega da mesma equipe consiga lhe passar a bola, ou 

até que consiga pegar a bola sem se levantar. 

Todos  os  alunos  podem se  deslocar  livremente  dentro  dos 

limites da quadra, desde que não estejam “carimbados” ou com a 
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posse da bola,  neste caso devem permanecer  parados até que se 

desfaçam  da  mesma.  O  jogo  pode  terminar  de  duas  formas,  ou 

quando todos os integrantes de uma equipe forem “carimbados” ou 

quando o tempo de 15 minutos, previamente estabelecido, acabar. 

Neste caso, a equipe que tiver o maior número de jogadores em pé é 

vencedora. 

Esta pesquisa se caracteriza como quantitativa e experimental 

e como técnica de pesquisa utilizamos a observação e o registro em 

diário de campo. Os participantes desta pesquisa foram 14 alunos do 

2º ano do Ensino Fundamental de uma escola particular de Curitiba, 

todos com idades entre 7 e 8 anos. Dos 14 alunos participantes, 7 

eram meninas e 7 eram meninos. 

Inicialmente foi realizada uma conversa os alunos sobre todas 

as regras do jogo “carimbador” e na sequencia foram feitas algumas 

perguntas a eles para verificar se as regras tinham ficado claras a 

todos. Realizamos o jogo três vezes, em diferentes dias, para nos 

certificarmos de que as regras tinham sido assimiladas pelas crianças 

e  que  as  mesmas  concordavam  com  a  proposta  do  jogo.  Na 

sequencia realizamos mais uma partida para então coletar os dados 

para esta pesquisa.

A fim de preservar a espontaneidade das crianças durante o 

jogo, uma câmera foi instalada próxima da quadra para que fosse 

possível  verificar  todas  as  suas  ações  durante  o  jogo  que  foi 

realizado. Em seguida os dados foram tabulados e analisados.

A classificação dos alunos, segundo sua interação social,  foi 

estabelecida  por  meio  da  observação  conforme  o  critério  ação do 

quadro  de  percepção-ação  de  Brotto  (1999)  e  todas  situações 

consideradas  como  indisciplina,  neste  estudo,  foram  assim 

classificadas  por  envolverem  alguma  forma  de  quebra  de  regra 

durante o jogo.
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Resultados e Discussão

Com  base  nos  resultados  das  observações,  procurou-se 

analisar  os  processos de interação social  das crianças  dividindo-as 

nas  três  categorias  estabelecidas  por  Brotto  (1999):  omissão, 

cooperação e competição. 

O  gráfico  a  seguir  demonstra  que  21%  da  amostra  foi 

classificada  como  omissa  durante  a  execução  do  jogo,  36%  foi 

classificada  como  cooperativa  e  43%  foi  classificada  como 

competitiva.

Analisando  a  incidência  de  indisciplina  durante  a 

execução  do  jogo,  verificou-se  que  57%  dos  alunos  cometeram 

algum tipo de indisciplina durante a realização do jogo e que 43% 

dos alunos não cometeu nenhum tipo de indisciplina. Sendo assim, a 

análise  que  faremos  a  seguir  tem  a  intenção  de  relacionar  os 

processos  de  interação  social  tanto  com  o  grupo  que  cometeu 

indisciplina quanto com o grupo que não cometeu nenhum ato de 

indisciplina durante a realização do jogo. 
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Ao  verificarmos  os  tipos  de  interação  social  do  grupo  que 

quebrou alguma regra, ou seja, cometeu indisciplina durante o jogo 

percebemos  que  50%  do  total  de  alunos  indisciplinados  têm  a 

competição como processo de interação social, 12% a cooperação e 

38% a omissão. Analisando os alunos que não cometeram indisciplina 

durante  a  realização  do  jogo  percebemos  que  estes  números  se 

invertem de certa forma, pois nenhum aluno se encontra no processo 

de  omissão;  apenas  33%  dos  alunos  se  encontram  no  processo 

competitivo  e  a  grande  maioria,  ou  seja,  67%  dos  alunos  se 

encontram no processo cooperativo.

O gráfico acima faz uma relação dos que cometeram e dos que 

não cometeram indisciplina durante o jogo, com os três processos de 

interação social. Temos que, de todos os alunos que se encontraram 

dentro da competição, 67% cometeram indisciplina contra 33% que 
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não  cometeu.  No  processo  de  cooperação  o  que  acontece  é  o 

contrário, apenas 20% cometeu alguma indisciplina enquanto que a 

grande maioria, 80% foi disciplinada durante todo o jogo. No caso da 

omissão,  100%  dos  alunos  que  se  encontraram  dentro  deste 

processo de interação social foram indisciplinados.

Baseado  nos  resultados  obtidos,  podemos  sugerir  que  a 

competição pode ser um processo de interação social que propicia a 

incidência de indisciplina durante o jogo. Segundo Brotto (1999, p. 

46) a competição “é um processo onde os objetivos são mutuamente 

exclusivos e as ações são benéficas somente para alguns”. Esta idéia 

de que o benefício só será para alguns pode levar muitas vezes o 

aluno a burlar certas regras do jogo a fim de usufruir deste benefício 

também.  No  processo  de  omissão,  temos  a  criança  individualista, 

indiferente e que não se importa realmente com o resultado do jogo. 

Sendo  assim,  o  resultado  encontrado  nesta  pesquisa  para  estas 

crianças pode justificar-se uma vez que, fazer certo ou fazer errado 

“tanto faz”, para estas crianças o que vale é se divertir,  nem que 

para isso elas tenham que ir contra as regras do jogo.

A cooperação, considerada por Brotto (1999, p. 46) como “um 

processo onde os objetivos são comuns e as ações são benéficas para 

todos”  mostrou  claramente  uma  inversão  de  comportamentos 

disciplinares. Neste tipo de processo de interação social, onde existe 

a necessidade do outro para se alcançar  um objetivo,  foi  possível 

perceber que, além da incidência de indisciplina entre os alunos que 

se encontram neste processo de interação social ter sido menor que 

nos  outros  processos,  80%  destes  alunos  simplesmente  não 

cometeram nenhum ato de indisciplina durante o jogo. Foi possível 

perceber que, para alcançar o objetivo do jogo, os atos de “ajudar” e 

“ser ajudado” foram muito mais valorizados durante o jogo do que a 

indisciplina.
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Considerações Finais

Vivemos em uma sociedade que valoriza a competitividade e 

muitas vezes as pessoas literalmente “passam por cima” umas das 

outras para alcançarem seus objetivos. Existe uma supervalorização 

da competição como meio possível para alcançar o sucesso e o poder. 

Tal situação precisa ser repensada e transformada.

Diante  dos  dados  encontrados  neste  trabalho,  foi  possível 

verificar  que,  a  indisciplina  no jogo de regras  acontece  com mais 

ênfase  em  alunos  classificados  como  omissos  e  competitivos, 

segundo seus processos de interação social. Este resultado conduz a 

uma reflexão a respeito das práticas pedagógicas da Educação Física 

na escola,  no sentido de analisar se a forma que o conteúdo está 

sendo trabalhado propicia a omissão, a competição ou a cooperação 

entre os alunos, visando com isso, diminuir a indisciplina durante as 

aulas de Educação Física. 

Acredito que tanto a competição quanto a cooperação podem 

ser ótimos instrumentos para trabalhar valores dentro das aulas de 

Educação Física e cabe a nós, professores, trabalhar isto da forma 

correta,  mantendo  o  olhar  sempre  atento,  aos  sinais  que  são 

passados o tempo todo pelos alunos, a fim de conseguir auxiliá-los 

em  suas  condutas  de  forma  coerente.  Como  afirmamos  no  início 

deste texto, a indisciplina pode ter diversas causas e interpretações, 

por isso devemos ser cautelosos sempre que formos lidar com ela, 

qualquer que seja a situação, para não corrermos o risco de agravá-

la.

Penso  ainda,  que  o  professor  como  agente  mediador  do 

processo educacional, precisa estar sempre pesquisando e buscando 

alternativas que auxiliem a sua prática diária. Mais do que nunca, 

entendo que os jogos que desenvolvem o senso de cooperação nos 
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alunos, podem ser uma alternativa para desenvolver a interação e 

diminuir a indisciplina nas aulas de Educação Física. 
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Resumo: No presente artigo, trazemos um estudo teórico e qualitativo para 
discorrer sobre a importância da afetividade no desenvolvimento moral da 
criança e na compreensão da indisciplina na educação infantil. Exploramos 
os  conceitos  de  indisciplina  escolar,  já  nos  primeiros  anos  escolares, 
analisando  suas  manifestações  pelo  viés  da  moralidade,  seguindo  a 
perspectiva  piagetiana  sobre  o  desenvolvimento  moral  da  criança. 
Compreendemos  que,  as  atitudes,  os  comportamentos  e  as  reações 
classificadas como indisciplina na Educação Infantil, além de apresentarem 
relação  com o  desenvolvimento  moral,  são  determinadas  também pelas 
emoções, seja raiva, tristeza, carência, revolta, solidão ou alegria. Assim, a 
partir desse estudo, percebemos que, tanto a indisciplina escolar quanto o 
desenvolvimento  moral  são  balizados  por  aspectos  relacionais,  ou  seja, 
acontecem  no  âmbito  das  relações  e  a  afetividade  é  um  componente 
determinante nesse contexto. Iniciamos o texto apresentando conceitos e 
nossa  compreensão  sobre  as  manifestações  típicas  de  indisciplina  na 
Educação Infantil e suas relações com o desenvolvimento moral, para, na 
sequência, discorrermos sobre o importante papel que a afetividade exerce 
nessas relações.

Palavras-chave:  Indisciplina.  Educação  Infantil.  Afetividade. 
Desenvolvimento Moral.

Introdução

A discussão sobre o fenômeno da indisciplina escolar está cada 

vez  mais  presente  nas  pesquisas  e  debates  em  Educação,  que 

almejam  compreender  e  refletir  sobre  as  melhores  formas  de 

prevenção e intervenção dessa problemática, que é considerada um 

dos  fatores  que  mais  interrompem  o  trabalho  de  ensino  e 

aprendizagem  nas  escolas.  Segundo  Garcia  (2008,  p.  376),  os 

problemas de  indisciplina  na escola  acabam “mobilizando  pessoas, 

tempo e outros recursos, de um modo não esperado e que acabam 
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gerando transtornos de várias ordens”,  que interferem no trabalho 

dos professores e no funcionamento da sala de aula. São problemas 

enfrentados todos os dias na realidade das escolas, que influenciam o 

processo de ensino-aprendizagem, a rotina e as relações sociais  e 

pedagógicas, desde os primeiros anos escolares.

Portanto,  neste  presente  estudo,  teórico  e  qualitativo, 

pretendemos expor essa discussão, a partir de uma reflexão sobre os 

dados  trazidos  por  minha  pesquisa  de  Mestrado  (FRANZOLOSO, 

2011), a respeito das expressões típicas de indisciplina que podemos 

encontrar no nível de ensino da Educação Infantil.  Nesta pesquisa, 

realizada  em turmas  de  Educação  Infantil  de  escolas  públicas  da 

cidade de Curitiba, Paraná, exploramos os conceitos de indisciplina 

escolar,  analisando  suas  manifestações  pelo  viés  da  moralidade, 

seguindo a perspectiva piagetiana sobre o desenvolvimento moral da 

criança. A seguir, apresentaremos os conceitos e nossa compreensão 

sobre as manifestações típicas de indisciplina na Educação Infantil e 

suas  relações  com o  desenvolvimento  moral,  para,  na  sequência, 

discorrermos  sobre  o  importante  papel  que  a  afetividade  exerce 

nessas relações.

Indisciplina na Educação Infantil

Partimos do entendimento que indisciplina escolar se trata de 

um  fenômeno  representado  por  condutas  que  envolvam  o 

rompimento,  a  quebra  de  regras  que  foram  estabelecidas 

previamente em sala de aula, visando ao benefício coletivo, e que 

acabam  implicando  em  prejuízos  no  processo  de  ensino-

aprendizagem e nas  relações  sociais,  pedagógicas  ou afetivas  que 

residam no âmbito escolar. 

Dessa  forma,  compreendemos  que,  comportamentos  que 

desestabilizam  e  desorganizam  o  andamento  das  atividades 
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escolares, prejudicando a aprendizagem coletiva, como não prestar 

atenção quando a professora está dando uma instrução ou quando 

um  colega  está  falando,  ou  perturbar  os  colegas,  interferindo  e 

atrapalhando  no  andamento  da  atividade  dos  outros  podem  ser 

considerados exemplos de casos típicos de indisciplina na Educação 

Infantil (FRANZOLOSO, 2011). Entretanto, as expressões típicas de 

indisciplina  na  Educação  Infantil  são  aquelas  que  interrompem ou 

prejudicam, não só o trabalho de ensino-aprendizagem e as relações 

em  sala  de  aula,  mas  também,  o  rendimento  escolar  e  o 

desenvolvimento  das  capacidades  do  próprio  aluno.  Sendo  assim, 

nessa fase, a indisciplina compromete o desenvolvimento tanto das 

capacidades  cognitivas  quanto  das  capacidades  sociais,  afetivas  e 

morais. 

Particularmente,  na  Educação  Infantil,  alguns  exemplos  de 

manifestações  de  indisciplina  são,  como  as  que  acabamos  de 

descrever,  perturbar  e  atrapalhar  a  atividade  de  um  colega,  não 

prestar atenção à professora ou a outro aluno e dispersar a atenção 

dos colegas também e, outros como, agir ou reagir a frustrações de 

forma  agressiva  (mordendo,  beliscando,  empurrando  e, 

principalmente, batendo no colega) ou mentir, furtar, na tentativa de 

enganar  e  obter  mais  ganhos  (sendo  estes  ganhos  referentes  a 

poder, atenção, reconhecimento, tempo ou materiais). 

DeVries e Zan (1998, p. 281) indicam que as manifestações de 

indisciplina na Educação Infantil podem ser identificadas por atitudes 

como  perturbações  e  interrupção  das  atividades  escolares,  dos 

colegas  ou  de  si  próprio,  reações  agressivas  e  intolerantes  e 

confrontações diárias com colegas ou mesmo com o professor. Assim, 

entendemos que são atos que envolvem a necessidade de atenção, a 

dificuldade de se colocar na perspectiva do outro (o egocentrismo – 

ainda  característico  em  algumas  crianças  da  faixa  etária),  o 

desinteresse pela aula, a exclusão do diferente, a falta de limites e 
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orientações definidos e a convivência da criança em ambientes ou 

muito permissivos ou muito coercivos.

Dessa maneira, é importante destacar que, o desenvolvimento 

moral acontece através das interações sociais da criança com o meio, 

com a família ou fora dela e, de acordo com Kamii (1999, p. 112), “as 

crianças adquirem valores morais não por internalizá-los ou absorvê-

los de fora, mas por construí-los interiormente, através da interação 

com  o  meio”.  Assim,  é  na  rede  de  relações  que  a  criança  vai 

construindo aos poucos sua consciência moral, com a internalização 

dos modelos a imitar, das regras a seguir, das diferentes noções de 

respeito, da disciplina e de princípios e valores. 

Analisando as manifestações de indisciplina a partir do estudo 

da Teoria Piagetiana sobre o Desenvolvimento Moral,  encontramos 

que, as relações entre indisciplina e desenvolvimento moral na etapa 

da  Educação  Infantil  envolvem:  dificuldade  em  aceitar  e  seguir 

regras; respeitar o outro, bem como, figuras de autoridade (respeito 

esse  que  se  aprende  nessa  fase  de  desenvolvimento  em  que  se 

encontram,  caracterizado  pela  fase  da heteronomia);  a  busca  e  a 

necessidade  de  atenção  e  de  vínculos  afetivos  e  a  ausência  de 

demonstração  de  sentimentos  reguladores  morais,  como 

arrependimento, vergonha e culpa.

Nesse sentido, podemos perceber que as manifestações típicas 

de  indisciplina  na  Educação  Infantil  expressam  uma  busca  por 

atenção,  pelo  contato  físico,  uma  necessidade  de  conquista  de 

vínculo,  de  um  lugar,  nem  que  seja  negativo  e,  o  que  esses 

apontamentos revelam é a carência afetiva em primeiro lugar. Assim, 

nessa  análise,  acabamos  nos  deparando  com  uma  lacuna  afetiva 

presente  nos  casos  de  indisciplina  escolar,  que  influencia  o 

desenvolvimento moral da criança, e que, nos faz pensar que tanto a 

indisciplina escolar quanto o desenvolvimento moral são balizados por 

aspectos relacionais, ou seja, acontecem no âmbito das relações e a 
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afetividade é um componente determinante nesse contexto.

Portanto, a seguir, vamos discorrer sobre a importância que os 

aspectos  afetivos  exercem  no  desenvolvimento  moral  e  nas 

manifestações  de  indisciplina,  a  fim  de  possibilitar  uma  melhor 

compreensão dos processos de construção do sujeito e do fenômeno 

da indisciplina no ambiente da Educação infantil.

Afetividade: o cerne na compreensão da indisciplina e da 
moralidade

É no contexto das relações de cooperação e de afetividade no 

ambiente  em  que  a  criança  convive  socialmente,  que  ocorre  o 

desenvolvimento  da  moralidade  e,  a  partir  desse  entendimento, 

chegamos  à  concepção  de  que  não  podemos  pensar  as  questões 

morais e compreender a indisciplina escolar sem considerar o aspecto 

afetivo, fortemente envolvido nelas. Sastre e Moreno (2002, p. 24) 

afirmam que não podemos pensar separadamente o desenvolvimento 

cognitivo do afetivo, pois eles, “na realidade, constituem fenômenos 

tão intimamente entrelaçados que tentar estudar um sem o outro só 

nos  leva  a  explicações  parciais  nas  quais  aparecem  inexplicáveis 

lacunas”. Dessa maneira, passamos a considerar incompleto o estudo 

sobre o desenvolvimento moral da criança, tendo como base apenas 

os aspectos cognitivos, a inteligência, o pensamento, a razão. 

A identificação e a compreensão sobre as manifestações de 

indisciplina na Educação Infantil nos levam a considerar a importância 

dos processos afetivos, da emoção, dos sentimentos na formação das 

representações e na construção dos valores, dos comportamentos e 

da moralidade na criança. De La Taille (2002, p. 14) corrobora esse 

dado quando afirma que, “pensamos que a dimensão afetiva, e sua 

articulação  com  a  dimensão  racional,  representam  uma  questão 

central das explicações psicológicas da moralidade”. 

A relação que se estabelece entre uma criança e um adulto, 
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que é palco para o desenvolvimento moral, para o desenvolvimento 

cognitivo,  para  a  construção  da  personalidade,  enfim,  para  que  a 

criança se torne um sujeito, é necessário ter afeto, é necessário ter 

cuidado,  ter  amor,  ter  preocupação,  ter  um olhar  desejante.  Sem 

afetividade nessa relação, não há sujeito. Por isso, acreditamos que a 

afetividade exerce um papel tão importante (senão, primordial) na 

constituição  do  sujeito  e  no  desenvolvimento  moral  quanto  o 

desenvolvimento cognitivo. 

Em pesquisas com a finalidade de compreender mais a 

fundo  o  papel  da  afetividade  no  desenvolvimento  moral,  Arantes 

(2003, p. 116) encontrou que, “enfrentamos os conflitos morais tal 

como  vivemos  no  cotidiano:  imbuídos  de  sentimentos,  valores  e 

interesses”. Emoções e pensamento são instâncias inseparáveis, pelo 

menos em nosso inconsciente,  que não tem divisão.  Os valores  e 

significados  atribuídos  às  experiências  que  vivemos  no  dia-a-dia, 

desde os primeiros meses de vida, formam as nossas representações 

e, esses valores e significados são, como afirmou Arantes, “imbuídos” 

de emoções, sentimentos, afeto. 

As autoras Sastre e Moreno (2003, p. 149) afirmam que “os 

trabalhos de pesquisa sobre resolução de conflitos e aprendizagem 

emocional mostram com clareza que a afetividade e a cognição estão 

mutuamente  envolvidas”.  Essas  pesquisadoras  fizeram  parte  da 

criação da Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento, que se 

propõe a compreender o sujeito em sua complexidade global,  não 

enfocando apenas os aspectos cognitivos e racionais na constituição 

do sujeito,  mas também os aspectos afetivos,  sociais,  históricos  e 

culturais. Segundo essas autoras (2002, p 27), “a separação entre 

cognição  e  afetividade,  sustentada  pelos  antigos  pensadores  e 

enraizada no saber popular, fica totalmente obsoleta”, e fazem um 

avanço  significativo  às  ideias  estruturalistas  de  Piaget, 

principalmente, em relação às questões da moralidade humana. 
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Arantes  (2003,  p.  118)  explica  que  a  Teoria  dos  Modelos 

Organizadores do Pensamento é uma teoria sobre o funcionamento 

psíquico, entendida como “a organização das representações que o 

sujeito realiza em determinada situação”, sendo que, não são apenas 

os processos estruturais da cognição que articulam o significado das 

experiências  que  o  sujeito  vive,  mas  também,  as  emoções,  os 

sentimentos  e  os  interesses  implicam  nas  representações  dessas 

experiências. Assim, segundo essa teoria, seriam os sentimentos que, 

primeiramente, atribuem significado, organizam as representações e 

o  que  vai  ser  absorvido  da  experiência,  e  então,  organiza-se  o 

pensamento, o raciocínio. Arantes (2003, p. 120) ainda sugere que:

[...]  vemos na teoria  dos Modelos  Organizadores  um 
caminho para se entender as relações entre os aspectos 
cognitivos e afetivos presentes no raciocínio humano, 
abrindo  possibilidades  para  um  entendimento  mais 
coerente  sobre  o  papel  da  dimensão  afetiva  na 
resolução de conflitos morais.

Essa relação entre aspectos cognitivos e afetivos, embora não 

priorizada  nos  estudos  de  Piaget,  está  presente  em  um  de  seus 

textos  que  não  teve  muita  repercussão,  extraído  de  um  curso 

ministrado por ele, na Universidade de Sorbonne, em 1954, intitulado 

“As relações entre a afetividade e a inteligência no desenvolvimento 

mental  da  infância”  (PIAGET,  1954),  no  qual  ele  sinaliza  que  a 

afetividade  e  a  cognição  são  aspectos  indissociáveis  no  psiquismo 

humano. No entanto, propõe que a afetividade é que se modifica em 

função do desenvolvimento cognitivo. (SASTRE; MORENO, 2002; DE 

LA TAILLE, 2002; SOUZA, 2003). Sobre a relevância desse texto de 

Piaget, as autoras Sastre e Moreno (2002, p. 29) comentam:

Apesar de este autor ter dedicado a maior parte de sua 
obra ao estudo do desenvolvimento cognitivo,  já que 
estava  interessado  nas  formas  de  adaptação  dos 
organismos  a  seu  meio,  nem por  isso  deixou  de  se 
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interessar pelo papel que a afetividade desempenhava 
em tal adaptação. Este não foi, contudo, um de seus 
principais temas de investigação.

Pressupondo  que  não  se  pode  separar  afetividade  da 

inteligência  na  compreensão  do  comportamento  humano,  Piaget, 

nesse  texto  traz  a  ideia  de  que  a  afetividade  seria  um  aspecto 

motivacional  no desenvolvimento do sujeito,  é uma energia que o 

impulsiona a construir sua personalidade. Souza (2003, p. 57) explica 

que, para Piaget:

A  afetividade  interfere  constantemente  no 
funcionamento  da  inteligência,  estimulando-o  ou 
perturbando-o,  acelerando-o  ou  retardando-o;  [...]  e 
que não modifica as estruturas da inteligência, sendo 
somente o elemento energético das condutas.

Como  elemento  energético,  Piaget  também  atribui  à 

afetividade, segundo a autora acima, a tendência e a vontade. No 

entanto,  neste  aspecto,  questionamos  essa  ideia  sintética  de 

afetividade  descrita  por  Piaget,  considerando-a  apenas  como  um 

caráter motivacional, energético das condutas e não determinante, ao 

mesmo tempo em que a inteligência é que seria o fator estrutural 

necessário para os sentimentos, emoções e valores. Indagamos-nos 

se essa seria a única forma de interpretação sobre a influência da 

afetividade no desenvolvimento do sujeito.

Em  outra  obra,  Piaget  (1971)  dedica  poucas  palavras  ao 

aspecto  afetivo  como  sendo  um  influente  na  formação  das 

representações  na  criança.  Nessa  obra,  Piaget  concebe  que  a 

afetividade apenas exerce influência, através do desejo, do interesse, 

mas que a significação de uma determinada experiência que ficará 

representada só se dá pelo aspecto cognitivo (p. 32). 

Contudo,  compreendemos  que  ambos  os  esquemas  que 

determinam o que ficará como representação no inconsciente de uma 
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criança são influenciados pelo aspecto afetivo, tanto o interesse, o 

desejo, quanto a significação atribuída à determinada experiência ou 

sentimento, que também exprime o aspecto afetivo. A nosso ver, não 

basta pensar a questão moral de uma forma racionalista e normativa, 

pois o desenvolvimento moral acontece em um contexto de relações 

interpessoais,  que não  são  apenas  intermediadas  por  regras,  mas 

também por afeto, identificações, valores, afinidades e desejos. Na 

compreensão de um fenômeno, como a indisciplina e sua relação com 

a  moralidade,  precisamos  entender  que  o  sujeito  precisa  ser 

considerado como global, “inteiro”, em toda a sua complexidade, ou 

seja,  precisamos  considerar  aspectos  sociais,  emocionais, 

intelectuais, físicos, culturais e morais de seu desenvolvimento.

Nas  relações  interindividuais  que  o  sujeito  vivencia  desde 

pequeno,  desde  a  relação  mamãe  e  bebê,  se  desenvolvem  seus 

processos  cognitivos,  emocionais,  sociais,  morais,  se  constitui  sua 

personalidade, suas representações, defesas, medos, se formam suas 

projeções, identificações, enfim, se dá seu processo maturacional. E 

para que isso ocorra, tais relações precisam ser afetuosas, precisa 

haver desejo, precisa haver cuidado. Nesse sentido, Puig (2007, p. 

88) destaca que:

Quando  se  consegue  uma  relação  de  acolhida  e 
reconhecimento, são lançadas as bases para a entrada 
no  mundo  social.  A  socialização  depende  de  alguém 
que esteja disposto a acolher e reconhecer, que esteja 
disposto a vincular-se afetivamente.

Acreditamos que, uma relação de acolhida, de disposição para 

acolher,  para  reconhecer  e  para  vincular  afetivamente  não  abre 

apenas as portas para a socialização, mas para o desenvolvimento 

moral,  emocional  e  cognitivo,  enfim,  para  a  estruturação  de  uma 

personalidade,  para  sujeitar  aquela  criança.  Puig  (2007,  p.  86), 

quando discorre sobre as relações interpessoais, tanto sociais quanto 
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educativas, ressalta que “o espaço das relações interpessoais tem um 

efeito insubstituível na formação da moralidade” e um dos elementos 

primordiais nessas relações deve ser a geração de “qualidades morais 

de  responsabilidade  e  respeito”.  Assim,  relações  de  qualidade,  ou 

melhor,  relações  afetivas  de  qualidade  entre  adultos  e  crianças 

tendem a criar uma atmosfera de respeito, de responsabilidade, de 

consideração  e  de  empatia,  independentemente  das  faixas  etárias 

envolvidas.

Nesse  sentido,  percebemos  que,  as  atitudes,  os 

comportamentos  e  as  reações  classificadas  como  indisciplina  na 

Educação  Infantil,  além  de  apresentarem  relação  com  o 

desenvolvimento moral,  são determinadas também pelas emoções, 

seja  raiva,  tristeza,  carência,  revolta,  solidão  ou  alegria. 

Compreendemos que, junto da questão moral que envolve os atos de 

indisciplina, como a dificuldade de adaptação às regras, o desafio à 

heteronomia e à autoridade do adulto e a carência de valores morais, 

encontram-se  os  aspectos  afetivos,  como  a  carência  de  relações 

interindividuais  cooperativas  e afetivas,  a  necessidade de atenção, 

vínculo  e  contato  físico  e  a  falta  de  experiência  com sentimentos 

como culpa, remorso, arrependimento e vergonha. 

Assim, sugerimos que afeto e cognição são inseparáveis  na 

compreensão  do  desenvolvimento  moral  e  do  fenômeno  da 

indisciplina  escolar,  da  mesma  forma  que,  para  compreender  a 

importância dos valores morais,  precisamos adentrar no campo da 

afetividade,  pois  segundo  Araújo  (2007,  p.  20),  “valores  são 

resultados de projeções afetivas feitas nas interações com o mundo”. 

É nas relações interindividuais que a criança vivencia com a família, 

adultos, professores e semelhantes que ela experimenta, pratica e 

constrói os valores com os quais se identifica. 

Dessa  forma,  considerar  os  aspectos  afetivos  na  Educação 

Infantil é tão importante quanto considerar os aspectos intelectuais, 
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pois nas salas de aula estão em formação não somente “alunos”, mas 

personalidades, sujeitos, cidadãos. Exercitar o diálogo, a conversa e a 

expressão  sobre  sentimentos,  emoções  e  interesses  torna-se  um 

caminho  alternativo  e  pró-ativo  no  auxílio  da  formação  e  do 

desenvolvimento infantil como um todo. As autoras Sastre e Moreno 

(2003, p. 144) enfatizam a importância dessa prática nas salas de 

aula, afirmando que:

[...]  fazer  com que  meninas  e  meninos  aprendam a 
distinguir as diferentes emoções e os diferentes estados 
de ânimo que experimentam e que sejam capazes de 
identificá-los  e  reconhecê-los  em  si  mesmos  e  nas 
outras  pessoas.  Sentimentos  como  alegria,  tristeza, 
medo,  afeto,  simpatia,  raiva,  etc.  podem  ser 
identificados desde muito cedo,  podendo também ser 
reconhecidas as causas que os provocaram.

Estimular  a  reflexão  sobre  as  próprias  atitudes  e  os 

sentimentos  é  um  exercício  relevante  na  construção  dos  valores 

morais e dos sentimentos reguladores, pois incita na criança o pensar 

a respeito do que viu ou cometeu, além de oportunizar espaço para a 

discussão, para a criatividade e para a independência. A prática e a 

transmissão  de  valores  morais,  a  nomeação  e  identificação  de 

emoções  e  atitudes  no  ambiente  escolar  devem  ser  refletidas  e 

aplicadas  em  sala  de  aula,  promovendo  o  autoconhecimento  nas 

crianças,  a  autorregulação,  a  autodisciplina  e,  futuramente,  a 

autonomia.

Considerações Finais

Com esse estudo, pretendemos destacar que, a convivência ou 

a não convivência da criança em ambientes que transmitam valores 

morais  e  proporcionem  relações  afetivas  e  de  empatia  podem 

sinalizar  a  relação  entre  algumas  situações  de  indisciplina  e  o 

desenvolvimento moral. São a afetividade, a admiração e o amor ao 
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adulto  respeitado  junto  à  experiência  da  criança  em  relações  de 

cooperação  que  fornecem  a  ela  o  ambiente  próprio  para  o 

desenvolvimento do respeito mútuo e da autonomia, em que, o que 

prevalece é o sentimento de amor. 

Acreditamos que a afetividade represente muito mais de que 

simplesmente  um  caráter  motivacional,  de  energia  para  que 

aconteçam os processos cognitivos. Estamos de acordo com Arantes 

(2003, p. 123) quando afirma que os aspectos afetivos exercem, na 

verdade,  o  papel  organizador  do  funcionamento  psíquico.  São  os 

aspectos afetivos que atribuem significados, que constroem valores, 

que determinam o que irá formar uma representação ou não para o 

sujeito.  Assim,  vimos  que,  pensar  a  construção  da moralidade  na 

criança  e  compreender  o  fenômeno  da  indisciplina  escolar,  sem 

considerar  o forte  aspecto  afetivo envolvido  nesse processo  acaba 

sendo  inconsistente,  o  que  faz  da  afetividade  o  cerne  na 

compreensão  dos  processos  de  construção  do  sujeito  e  das 

manifestações de indisciplina no nível de ensino da Educação Infantil.
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Resumo: Este artigo apresenta as primeiras reflexões construídas a partir 
da  revisão  teórica,  efetuada  como  parte  de  uma  pesquisa  que  busca 
investigar a dinâmica do fenômeno bullying, dos sujeitos envolvidos e dos 
aspectos motivadores implicados na incidência de episódios de desrespeito 
e violência no Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia. Trata-se 
de um estudo em um contexto diferenciado, visto que este Campus oferece 
internato  aos alunos  (masculino e  feminino).  Neste ambiente  – onde os 
alunos estudam em tempo integral  e residem – é comum apresentarem 
mal-estar, medo e sérias dificuldades na relação pessoal com seus colegas. 
Como  etapa  inicial  do  estudo,  buscaram-se  autores  e  textos  que 
abordassem os  conceitos  de  bullying,  as  características,  as  causas  e  as 
consequências do fenômeno, além das formas/tipos de maus tratos e os 
protagonistas  envolvidos.  A  pesquisa  está  em  desenvolvimento,  porém, 
entende-se que possa subsidiar discussões a respeito de um tema que vem 
sendo pauta de debates tanto nas escolas, quanto pelos pais e pela mídia. 
O  interesse  pelas  investigações  na  busca  de  compreender  melhor  o 
fenômeno está diretamente ligado à elaboração de medidas interventivas 
efetivas,  que  inspirem  mudanças  significativas  nas  práticas  educativas, 
prevenindo  as  manifestações  do  bullying  e  buscando  favorecer  o 
desenvolvimento moral dos sujeitos.

Palavras-chave: Educação. Bullying Escolar. Desrespeito. Violência entre 
Pares.
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INTRODUÇÃO

Este  estudo  refere-se  a  um  projeto  de  pesquisa,  em 

andamento, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação – 

Mestrado  em  Educação  e  que  objetiva  refletir  sobre  o  bullying 

escolar,  ou  seja,  analisar  um  contexto  particular  de  relações 

interpessoais  conflituosas,  que  ocorrem  no  Instituto  Federal 

Catarinense – Campus Concórdia.

Escolhemos trabalhar este tema, após perceber (e vivenciar) 

em nossa prática diária, que as diversas manifestações de violência 

dentro  das  instituições  escolares  se  intensificaram  nos  últimos 

tempos, em especial o fenômeno bullying que, como geralmente não 

deixa  marcas  físicas  visíveis  que  denunciam  a  agressão,  vem  se 

mostrando  devastador  nas  relações  entre  estudantes,  pois 

normalmente, passa despercebido aos educadores. Conforme Lopes 

Neto (2011, p. 37), "O bullying na escola é considerado a forma mais 

frequente de violência contra crianças e adolescentes". E a presença 

desse tipo de comportamento deriva ou gera uma grande variedade 

de problemas, sejam eles, comportamental, emocional e social.

Explicar  as  características  de  ações  e  comportamentos 

violentos  daqueles  que  se  envolvem  em  situações  de  bullying  – 

autores, alvos e espectadores, parece ser o caminho para enfrentar o 

problema. Somente ampliando os conhecimentos sobre a temática é 

que  poderemos  propor  alternativas  de  intervenção  (teoricamente 

embasadas)  que  inspirem  mudanças  significativas  nas  práticas 

educativas,  prevenindo  as  manifestações  do  bullying  e  buscando 

favorecer um educar transformador de uma sociedade agressiva e 

violenta em uma sociedade mais justa, solidária e feliz. 

Conforme Stival et al (2011, p. 184), uma das primeiras ações 

quando se visa implantar propostas para se lidar com o problema do 

bullying  nas  escolas,  é  fazer  um  estudo,  um  inventário,   um 
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mapeamento do fenômeno, buscando o entendimento de quando e 

como  essas  ações  são  realizadas.  “Torna-se  necessário  conhecer 

como os integrantes se articulam e o que pensam, como vivem e 

quais as suas expectativas, [...]”. (ibid).  Sem que haja um profundo 

estudo da realidade concreta da escola – campo de intervenção – não 

faz  sentido  delinearem-se objetivos,  planificarem-se estratégias  ou 

acordarem-se as técnicas e recursos a utilizar.

BULLYING ESCOLAR: DE QUE E DE QUEM ESTAMOS FALANDO

Todos os dias, alunos no mundo todo sofrem com algum tipo 

de violência que vem mascarada na forma de “brincadeira”. Estudos 

revelam que esse comportamento, que até pouco tempo atrás era 

considerado  inofensivo  e  que  recebe  o  nome  de  bullying,  pode 

acarretar  diversas  consequências  ao  desenvolvimento  psíquico  dos 

alunos.

O  fenômeno  bullying  é  um assunto  recente  em termos  de 

investigações acadêmicas. Contudo, não podemos desconsiderar sua 

presença nos ambientes escolares há muito tempo, antes mesmo que 

os  resultados  das  primeiras  pesquisas  constatassem  sua 

manifestação.  Conforme  Silva  (2010,  p.  111),  “o  bullying  é  um 

fenômeno  tão  antigo  quanto  à  própria  instituição  denominada 

escola”. 

O bullying, termo inglês popularizado no Brasil, possui amplo 

significado  e  aplica-se  a  todo  tipo  de  tortura  física  e  psicológica 

repetitiva  de que são vítimas as crianças  e adolescentes  que têm 

como algozes seus próprios colegas. Conforme Silva (2010, p.21) a 

palavra bullying é utilizada para qualificar comportamentos violentos 

no  âmbito  escolar,  tanto  de  meninos  quanto  de  meninas.  Dentre 

esses comportamentos podemos destacar as agressões, os assédios e 

as ações desrespeitosas,  todos realizados de maneira recorrente e 
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intencional por parte dos agressores. 

Nogueira define bullying como sendo:

[...]  todo  comportamento  cruel  e  intrínseco  nas 
relações sociais, em que os mais fortes convertem os 
mais frágeis em objetos de diversão, prazer, por meio 
de brincadeiras que disfarçam o propósito de maltratar 
e intimidar de forma repetitiva. (NOGUEIRA, 2007, p. 
205).

Para  caracterizarmos  um  comportamento  como  bullying,  é 

necessário distinguir os “maus tratos” ocasionais e não graves dos 

“maus tratos” habituais e graves, como destacam as autoras Fante 

(2005)  e  Tognetta  (2011).  As  autoras  apontam  que  o  diferencial 

entre o bullying e os “maus tratos” ocasionais é a intencionalidade e a 

repetição das agressões sempre com o mesmo alvo. 

Conforme Fante (2005), os atos de bullying entre os alunos 

apresentam determinadas características comuns:

[...]  são  comportamentos  produzidos  de  forma 
repetitiva  num  período  prolongado  de  tempo  contra 
uma  mesma  vítima;  apresentam  uma  relação  de 
desequilíbrio  de  poder,  o  que  dificulta  a  defesa  da 
vítima;  ocorrem  sem  motivações  evidentes;  são 
comportamentos deliberados e danosos. (FANTE, 2005, 
p. 49).

A cena do bullying envolve papéis diferenciados que, segundo 

estudiosos do tema (SILVA, 2010; FANTE, 2005; FANTE e PEDRA, 

2008;  TEIXEIRA,  2011,  TOGNETTA,  2011;  MALDONADO,  2011), 

podem ser descritos como o autor ou agressor; a vítima ou alvo e os 

espectadores ou testemunhas.

Conforme encontramos em Tognetta e Vinha (2008, 2011), a 

atual  literatura  aconselha  que  se  utilize  as  expressões  “alvos  de 

bullying” e “autor de bullying”, para designar a vítima e o agressor, 

respectivamente, na tentativa de evitar preconceitos por parte dos 
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agentes que trabalham com situações em que haja essa forma de 

violência. 

O  autor  de bullying (ou agressor) é aquele que, sem motivo 

aparente,  intimida,  humilha  e agride  o  colega  que considera  mais 

fraco. Comumente são indivíduos que tem pouca empatia. Segundo 

Silva (2010, p.43) podem ser de ambos os sexos, possuem em sua 

personalidade  traços  de  desrespeito  e  maldade  e,  na  maioria  das 

vezes, essas características estão associadas a um perigoso poder de 

liderança que, em geral, é obtido ou legitimado através da força física 

ou de intenso assédio psicológico. Os autores apresentam aversão às 

normas,  não  aceitam  serem  contrariados  e  geralmente  estão 

envolvidos em atos de pequenos delitos (furtos, roubos, vandalismo, 

destruição  do  patrimônio  público,  etc).  Conforme  Teixeira  (2011, 

p.32) “os agressores mantêm seu status à custa da violência e da 

opressão de suas vítimas e se sentem mais poderosos cada vez que 

agridem e maltratam outros estudantes”. A covardia é outra marca 

dos  bullies,  que  não  costumam  agir  sozinhos,  sempre  estão 

acompanhados de mais alunos, utilizando-se disso para impor medo e 

insegurança aos alvos.

Em relação às pessoas que são alvo do bullying (ou vítimas), 

autores como Chalita (2008); Silva (2010) e Fante (2005) convergem 

no sentido de caracterizá-las como frágeis, que se sentem desiguais e 

prejudicadas,  mas  dificilmente  pedem  ajuda.  Sem  esperanças  de 

adaptação  no  grupo,  geralmente,  sentem  dificuldades  ou  quase 

impossibilidade de reagir aos ataques, ou mesmo de conversar com 

alguém sobre o problema. Chalita (2008, p. 87) e Silva (2010, p. 37) 

concordam quanto ao nível de sociabilidade ao dizerem que o alvo de 

bullying  é  pouco  sociável.   Fante  e  Pedra  (2008)  lembram que a 

maioria dos alvos no bullying são aqueles alunos considerados pela 

turma como diferentes ou “esquisitos”. Dentro desse perfil podemos 

incluir os alunos que se destacam em notas (os CDFs) e os alunos 
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transferidos de outras escolas e/ou cidades (os novatos).

Conforme  Middelton-Moz  e  Zawadski  (2007)  enquanto  no 

início da infância os alvos do bullying geralmente são aleatórios, na 

juventude e na idade adulta,  por  outro lado,  são escolhidos pelos 

agressores  em face  de  várias  características,  como:  ser  gorda  ou 

magra  demais,  usar  óculos,  trabalhar  bem,  andar  de  cadeira  de 

rodas,  usar  a  roupa  inadequada,  ser  passiva  ou  independente 

demais,  ter  a  cor,  a  origem étnica,  o  sexo,  a  religião,  a  origem 

socioeconômica ou a orientação diferente, ser simpático, ser quieto, 

etc. 

O  espectador ou  testemunha é  o  terceiro  grupo  –  a  maior 

parte do bullying – aquele que presencia,  observa as situações de 

violência  e  não  interfere,  ou  porque  tem  medo  de  também  ser 

atingido  (ser  a  próxima  vítima),  ou  porque  sente  prazer  com  o 

sofrimento da vítima, dando “apoio moral” ao agressor, com risadas e 

palavras de incentivo. O medo de reagir, aliado à dúvida sobre o que 

fazer, cria um clima de silêncio, no qual tudo parece estar bem. Fante 

(2005, p.  73) e Chalita (2008, p.  88) afirmam que a maioria dos 

estudantes  não  se  envolve  diretamente  em atos  de  bullying;  são 

espectadores  que  presenciam  e  interferem  em graus  variados  de 

participação sem, no entanto, se tornarem os autores de bullying ou 

agressores principais e tampouco saírem em defesa da vítima.

O  bullying  pode  se  manifestar  das  mais  variadas  formas, 

segundo Silva (2010, p. 23-24) destaca-se: bullying físico e material 

(bater, chutar, empurrar, roubar, furtar ou destruir os pertences da 

vitima);  bullying  verbal (insultar,  ofender,  fazer  gozações,  colocar 

apelidos pejorativos, piadas ofensivas, “zoar”); bullying psicológico e 

moral (irritar,  humilhar,  ridicularizar,  excluir,  isolar,  desprezar  ou 

fazer  pouco  caso,  ameaçar,  chantagear  e  intimidar,  perseguir, 

difamar);  bullying virtual ou ciberbullying (utilização de aparelhos e 

equipamentos de comunicação – celular  e internet  – para difundir 
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calúnias,  seja  por  mensagens  no  MSN,  Orkut,  YouTube,  Twitter, 

Facebook, etc).

No  interior  das  escolas,  ele  é  observado,  sobretudo,  nos 

momentos de maior  socialização,  como os recreios  e a saída para 

casa, porém, Cubas (2006) aponta que os casos de bullying podem 

ocorrer nas salas de aula, nos corredores, nas quadras, nos banheiros 

ou no pátio. 

Conforme  Fante  e  Pedra  (2008)  as  consequências  para  os 

“alvos” desse fenômeno são graves e abrangentes, promovendo no 

âmbito escolar o desinteresse pela escola, o déficit de concentração e 

aprendizagem,  a  queda  do  rendimento,  o  absentismo  e  a  evasão 

escolar. No âmbito da saúde física e emocional, a baixa na resistência 

imunológica e na auto-estima, o stress, os sintomas psicossomáticos, 

transtornos psicológicos, a depressão e o suicídio.

FATORES QUE PRODUZEM BULLYING

Quando nos deparamos com cenas de violência e desrespeito 

entre  escolares  surgem  alguns  questionamentos:  o  que  leva  um 

aluno ou grupo de alunos a humilhar, perseguir, intimidar, apelidar 

de  forma  pejorativa  um  colega  mais  indefeso?  Será  intolerância? 

Maldade?  Satisfação  em  provocar  sofrimento  ao  outro?  Será  por 

diversão? Por não aceitar as diferenças? Ou talvez seja uma maneira 

de denunciar  que algo não anda bem? E, ainda,  por que algumas 

pessoas não conseguem se defender e tornam-se “bodes expiatórios” 

para outros colegas de escola?

Buscando  respostas  a  estes  questionamentos  estudos  estão 

sendo desenvolvidos na tentativa de compreender  esse fenômeno, 

sob os mais diversos aspectos, como familiar, social, cultural, afetivo 

e emocional.  Pesquisadores e autores do fenômeno tem destacado 

que inúmeros fatores influenciam e/ou contribuem no aparecimento 
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do bullying, mas é bem provável que não se consiga dar conta de 

listar todos, uma vez que sempre haverá possibilidade de surgir uma 

razão ainda não identificada para tal comportamento.

Fante e Pedra apontam para os seguintes fatores:

[...]  carência  afetiva,  ausência  de  limites,  afirmação 
dos  pais  sobre  os  filhos  através  de  maus-tratos  e 
explosões  emocionais  violentas,  excessiva 
permissividade,  exposição  prolongada  às  inúmeras 
cenas de violência exibidas pela mídia e pelos games, 
facilidade  de  acesso  às  ferramentas  oferecidas  pelos 
modernos meios  de comunicação e informação.  Além 
desses,  existe  a  alta  competitividade,  que  acaba 
gerando o individualismo e a dificuldade de empatia, a 
crise ou ausência de modelos educativos baseados em 
valores  humanos,  capazes  de  alicerçar  a  vida  do 
indivíduo.  (FANTE E PEDRA, 2008, p.100).

Segundo Oliveira (2010) um dos motivos para instalação do 

comportamento  de  bullying  pode  ser  a  carência  de  modelos 

educativos, o que faz com que a criança e o adolescente fiquem sem 

referencial  que  favoreça  a  formação  de  valores  e  minimize  a 

intolerância.  O  que  é  apontado  também  por  Middelton-Moz  e 

Zawadski (2007, p. 137), quando colocam: “As crianças estão nos 

dizendo, com suas palavras e ações, que estão se sentindo sós, com 

medo, desprotegidas e necessitando de modelos de referência que 

lhes ensinem valores saudáveis e responsabilização por suas ações, 

em lugar de violência”.  Segundo estas autoras, a maioria de nossos 

comportamentos é guiado pelos padrões e pelas visões que temos 

como exemplos em nossas famílias e comunidades. As normas (ou 

seja, as regras não ditas) de nossas comunidades influenciam nossas 

ações e a forma como criamos nossos filhos, e muitas vezes, é difícil 

encarar  o  fato  de  que  as  nossas  crianças  e  adolescentes  estão 

refletindo o que lhes foi ensinado. Os valores baseados em “eu” e não 

em “nós”; “ignorar ou punir”; “não delatar”; “você não é responsável 
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se não for pego”; “é problema dele, e não meu”, são alguns exemplos 

que podemos citar.  As crianças estão em busca de pertencimento, 

apoio  e  valores.  Quando  as  famílias  e  as  comunidades  não 

proporcionam  esses  requisitos  muito  básicos,  as  crianças 

frequentemente  formam  suas  próprias  comunidades  e  operam  a 

partir de seus próprios valores, como exemplo a agressividade.

Tognetta  (2011)  nos  apresenta  a  contribuição  da Psicologia 

Moral nos estudos sobre o bullying. Esta entende que o bullying é um 

problema moral, em que meninos e meninas precisam sentir por si 

um autorespeito que os levem a respeitar o outro. “Alvos de bullying 

assim o são até que não consigam enfrentar seus próprios medos e 

desafios por se sentirem desrespeitados.” (TOGNETTA, 2011, p. 142). 

Conforme  a  autora,  estamos  acostumados  a  agir  pautados  na 

perspectiva  de  que  as  regras  existem em função  da obediência  à 

autoridade e para dar conta disso,  comumente usamos formas de 

punições,  que  também  são  tão  violentas  quanto  às  formas  de 

violência que assistimos nas cenas de bullying. “Superar formas de 

violência significa dar a essas crianças espaços para que elas possam 

compreender  que  existem  outras  maneiras  de  se  resolver  um 

conflito”.  (ibid,  p.149).  Esta  forma de  entendimento  do  fenômeno 

bullying defende que as crianças e adolescentes que desrespeitam os 

outros  ou  se  deixam  desrespeitar  não  construíram  por  si  um 

autorespeito (não tem consciência de seu valor e do outro).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O enfrentamento do fenômeno bullying, bem como de outras 

tantas  problemáticas  sociais  desafiadoras,  não  é  uma  questão 

simples.  Para  solucioná-lo  é  necessário  ampliar  os  conhecimentos, 

percorrer  os  mais  variados  caminhos,  buscar  respostas  que  nos 

aproximem da essência do fenômeno. Combater o bullying escolar é 
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algo que irá refletir diretamente na sociedade e nos sujeitos que nela 

vivem melhorando a convivência entre os pares, fazendo da escola 

um espaço crucial para defesa da ética e da moral.

O  universo  escolar  mostra-se  como  um lugar  ideal  para  a 

realização e promoção da cidadania, para a socialização, concepção 

de atitudes e opiniões, então acreditamos na importância que cabe a 

escola  de  conhecer  e  debater  assuntos  relativos  à  violência,  as 

repercussões no desenvolvimento da criança e a sua prevenção.

REFERÊNCIAS

CHALITA, Gabriel. Pedagogia da amizade – bullying: o sofrimento das 
vítimas e dos agressores. São Paulo: Gente, 2008.

CUBAS, Viviane. Bullying: assédio moral na escola. In: RUOTTI, 
Caren; ALVES, Renato; CUBAS, Viviane. Violência na escola: um guia 
para pais e professores. São Paulo: Andhep; Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2006.

FANTE, Cleo. Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas 
escolas e educar para a paz. 2.ed. Campinas: Verus, 2005.

FANTE, Cleo; PEDRA, José Augusto. Bullying escolar: perguntas e 
respostas. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

LOPES NETO, Aramis Antônio. Bullying: saber identificar e como 
prevenir. São Paulo: Brasiliense, 2011.

MALDONADO, Maria Tereza. Bullying e ciberbullying – o que fazemos 
com o que fazem conosco? São Paulo: Moderna, 2011.

MIDDELTON-MOZ, Jane; ZAWADSKI, Mary L. Bullying: estratégias de 
sobrevivência para crianças e adultos. Porto Alegre: Artmed, 2007.

NOGUEIRA, Rosana Maria César Del Picchia de Araujo. Violência nas 
escolas e juventude: um estudo sobre o bullying escolar. 2007, 258f. 
Tese (Doutorado em Educação: História, Política e Sociedade) – 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007.

OLIVEIRA, Sandra Simeão de. Bullying escolar: discutindo a 
percepção de professores no município de Juiz de Fora – MG. 

335



Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Católica de 
Petrópolis, Pró-Reitoria Acadêmica, Coordenação Geral de Pesquisa. 
Petrópolis, 2010.

SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying: mentes perigosas nas escolas. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.

STIVAL, Maria Cristina E. E. et al Manifestações do bullying na 
educação básica: o papel da escola e da família. In: GISI, Maria de 
Lourdes; ENS, Romilda Teodora (Orgs.). Bullying nas escolas: 
estratégias de intervenção e formação de professores. Ijuí: Unijuí, 
2011.

TEIXEIRA, Gustavo. Manual antibullying: para alunos, pais e 
professores. Rio de Janeiro: BestSeller, 2011.

TOGNETTA, Luciene R. P. Um olhar sobre o bullying escolar e sua 
superação: contribuições da psicologia moral. In: TOGNETA, L.; 
VINHA, T. (Orgs). Conflitos na instituição educativa: perigo ou 
oportunidade? Campinas: Mercado das Letras, 2011.

TOGNETTA, Luciene R. P.; VINHA, T. P. Estamos em conflito, eu 
comigo e com você: uma reflexão sobre o bullying e suas causas 
afetivas. In: CUNHA, J. L.; DANI, L. S. C. (Orgs.). Escola, conflitos e 
violências. Santa Maria: UFSM, 2008.

336



PROBLEMATIZANDO UM OUTRO PONTO DE VISTA 
SOBRE A DISCIPLINA E A INDISCIPLINA ESCOLAR A 

PARTIR DE UMA PESQUISA DO TIPO ESTADO DA 
ARTE 1

Mônica Knöpker2 - UNISINOS
monica.assuncao@maristas.org.br

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo problematizar um outro 
ponto de vista em relação ao tema disciplina e indisciplina escolar. Para que 
isso se tornasse possível, foi realizada uma pesquisa do tipo estado da arte 
analisando dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado arquivadas no 
banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) de 1990 até os dias atuais. A partir da análise desses 
documentos,  conclui-se  que  as  questões  relacionadas  à  indisciplina  vêm 
sendo estudadas por um grupo significativo de pesquisadores. No entanto, 
tem  se  pesquisado  com  menor  intensidade  sobre  processos  de 
disciplinamento, a não ser, na grande maioria das vezes, para questioná-los 
e caracterizá-los como algo inadequado à sociedade atual. Ao que parece, 
fomos/estamos sendo levados a pensar que esses processos não combinam 
com uma educação  crítica,  promotora  de  liberdade,  entre  tantos  outros 
adjetivos  politicamente/pedago-gicamente  corretos  na  atualidade.  Tenho 
observado uma espécie de negação do papel produtivo da pedagogia nas 
questões disciplinares, conforme Xavier (2003) identificou em sua tese de 
doutorado. Em função disso, o outro ponto de vista que proponho procura 
entender  como  esse  processo  de  negação  vem  se  constituindo.  Nesse 
sentido,  parto  da  problematização  dos  discursos  sobre  disciplina  e 
indisciplina,  buscando  identificar  enunciados  e  mecanismos  de  controle 
desses discursos. Mecanismos esses que definem um campo de enunciação 
possível sobre esses temas, ou seja, uma ordem discursiva, conforme nos 
ensina Foucault (2011).

Palavras-chaves: Disciplina, indisciplina, discursos e ordem discursiva.

Com o objetivo de analisar a produção acadêmica existente 

sobre o tema disciplina e indisciplina escolar,  que me proponho a 

1 Adaptação de um dos capítulos do projeto da minha Dissertação de Mestrado, que 
encontra-se em andamento, orientada pelo professor Luís Henrique Sommer.
2 Pedagoga, especialista em Gestão Educacional, professora da rede municipal de 
Porto Alegre e coordenadora pedagógica da rede particular de ensino da mesma 
cidade. Mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação da UNISINOS.
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discutir em minha dissertação de Mestrado, realizei o estado da arte 

que segue. O pretendido foi fazer o que Romanowski e Ens (2006) 

propõem em seus  estudos,  ou  seja,  um mapeamento  procurando 

desvendar e examinar o conhecimento já elaborado, apontando os 

enfoques, os temas mais pesquisados e as lacunas existentes. Tudo 

isso  com  a  finalidade  de  sistematizar  a  produção  nessa  área  do 

conhecimento, com o intuito de apreender a amplitude do que vem 

sendo produzido e destacar os diferenciais do estudo que proponho. 

Para alcançar esse objetivo, realizei a apreciação de dissertações e 

teses arquivadas no Banco de Teses da Capes1 produzidas de 1990 

até  os  dias  atuais  localizadas  a  partir  dos  descritores  “disciplina 

escolar”  e  “indisciplina  escolar”.  Também  busquei,  nesse  mesmo 

portal,  pesquisas  que  se  relacionassem  mais  especificamente  aos 

discursos sobre disciplina e indisciplina escolar, já que esse tema se 

aproxima ainda mais daquele que pretendo problematizar.

Ao analisar  os  estudos  que tratam especificamente  sobre  a 

questão da disciplina, foi possível perceber que a grande maioria são 

pesquisas  de  resgate  histórico  que  buscam  relatar  as  formas  de 

disciplinamento  utilizadas  em  outras  épocas.  Desses  trabalhos,  a 

amostra mais significativa tem como objetivo questionar tais práticas, 

crucificando-as  e  apontando  os  males  que  elas  causavam.  Em 

oposição a esses estudos, há exceções que objetivam comprovar a 

necessidade de se resgatar alguns dispositivos disciplinares para que 

o processo educativo se efetive. 

Com  esse  foco  de  resgate  histórico,  Lima  (1999) 

buscou fazer uma análise sobre como algumas revistas e/ou manuais 

utilizados  nos  cursos  normais  entre  1944  e  1965  abordavam  a 

questão  de  “como  ensinar  o  aluno  a  obedecer”.  Dalcin  (2005) 

analisou, em um tempo ainda mais remoto, de 1857 a 1882, formas 

de  disciplinamento  centradas  nos  castigos  corporais.  Cunha  Neto 

1 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
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(2005) também tratou das práticas disciplinares, porém seu foco se 

deu  entre  os  anos  de  1937  e  1945.  Em  seu  estudo,  procurou 

compreender além dessa problemática, os elementos que constituíam 

a ideia de disciplinamento e a maneira como as pessoas reagiam ao 

ideal  de  disciplina  naquela  época.  Já  Panarelli  (2009)  analisou  o 

pensamento de alguns pedagogos, especialmente de Comenius, sobre 

as questões disciplinares, procurando resgatar técnicas utilizadas por 

eles para favorecer o aprendizado dos estudantes. 

Moraes Pereira (2003) também utilizou-se do resgate histórico 

para analisar as questões relativas à disciplina, porém enfatizou não 

tanto  as  práticas  de  disciplinamento,  mas  como  os  problemas 

disciplinares eram tratados entre 1900 e 2000. Em suas conclusões, 

afirmou que para salvaguardar  a moral  e os  bons costumes,  bem 

como a disciplina  escolar,  os  alunos  que não se  enquadravam no 

“ambiente  harmonioso  da  escola”  iam  sendo  eliminados.  Algumas 

aproximações em relação ao ponto principal de análise desse autor 

são encontradas na dissertação de Mestrado de Souza (2001), onde a 

relação entre os diferentes sujeitos e as práticas disciplinares de 1925 

a  1927  foram  analisadas.  A  mesma  autora,  em  2006,  em  seu 

doutorado,  tratou  sobre  os  dispositivos  disciplinares  utilizados  nos 

Grupos Escolares de Belo Horizonte num período em que a cidade foi 

denominada  “capital  pedagógica  do  Brasil”  por  adotar  reformas 

educacionais baseadas no movimento escolanovista,  ou seja,  entre 

1925 e 1955. Esse estudo analisou de que forma os sujeitos lidavam 

com  as  exigências  de  modernização  de  suas  práticas  educativas, 

especialmente no que se refere às punições e à disciplina escolar. Já 

Maciel  (2007),  abordou  como  a  questão  da  disciplina  escolar  foi 

sendo  tratada  nos  documentos  oficiais  do  município  de  Petrópolis 

entre  1917 e 2005,  com o objetivo de demonstrar  o processo  de 

construção de um padrão disciplinar que culminou com a aprovação 

do Referencial Disciplinar para as escolas daquele município.
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Alguns  trabalhos  que  versam  sobre  o  tema  da  disciplina 

também buscaram incluir  o presente como campo de análise.  São 

eles:  a  dissertação  de  Mestrado  de  Moraes  (2008),  intitulada 

Disciplina e controle na escola: do aluno dócil ao aluno flexível, onde 

o  autor procurou  entender  como  se  dá  a  articulação  das  novas 

configurações sociais com a escola enquanto instituição disciplinar; a 

de Rennó (2009), que buscou analisar os mecanismos disciplinares 

em  seus  diferentes  componentes,  identificando  sua  inserção  na 

escola,  sobretudo,  no que diz respeito ao limite de sua atuação e 

arbitrariedade; e a de Cardoso (2011), que discutiu sobre o processo 

de disciplinamento corporal  produzido pelas  relações de poder nas 

práticas institucionais da escola, utilizando-se do conceito de poder 

disciplinar de Foucault. 

Questões  legais  também  foram  relacionadas  ao  tema  nos 

trabalhos de Almeida (2005), que analisou a disciplina escolar e sua 

relação com a política  de proteção à criança  e ao adolescente  no 

Brasil; e de Rodrigues de Oliveira (2006) que abordou as implicações 

históricas-sociais  ocorridas  na  escola  em  relação  às  práticas 

disciplinares  após  a  implantação  do  Estatuto  da  Criança  e  do 

Adolescente.

A  representação  dos  estudantes  sobre  os  processos 

disciplinares foi  tema do estudo de Waskow (2005). Nele, o autor 

procurou  verificar  a  dimensão  moral  atribuída  à  disciplina  escolar 

pelos  alunos.  Em  suas  conclusões,  afirmou  que  embora  a  escola 

expresse  em  documentos  formais  a  proposição  de  um  sistema 

normativo  promotor  de  autonomia  moral,  as  representações  dos 

alunos sobre o tema esboçam níveis de consciência heterônoma.

Desse  conjunto  de estudos  sobre  o  tema da  disciplina,  um 

diferencial  foi  encontrado  na  dissertação  de  Silva  (1994),  que 

analisou o papel que a disciplina cumpre no processo educacional em 

geral  e,  particularmente,  no  projeto  educacional  que  tem  como 
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objetivo  contribuir  para  a  transformação  da  sociedade.  O  autor 

levantou  a  questão  das  dúvidas  enfrentadas  pelos  professores  na 

escolha entre lançar mão de uma educação democrática ou centrada 

no controle. Em seu trabalho, fez contribuições interessantes acerca 

da impossibilidade de separar a prática educativa que contribui para a 

transformação  social  e  o  exercício  inequívoco  e  consciente  da 

disciplina. Em oposição a isso, Brighente (2011) buscou fazer uma 

defesa da pedagogia libertadora como forma de enfrentamento da 

docilização dos educandos a fim de torná-los iguais e úteis. Para esse 

autor,  é  necessário  conscientizar  os  educandos  e educadores  para 

que  reconheçam  o  opressor  hospedado  em  si  mesmo  a  fim  de 

assumirem-se como sujeito de sua história.

Ao  esmiuçar  os  trabalhos  sobre  indisciplina,  foi  possível 

perceber  que  a  concepção  de  diferentes  atores  escolares  sobre  o 

tema torna-se recorrente. A concepção de professores, de diferentes 

níveis e formações, é foco de estudo de trabalhos como o de Brito 

(2007), que tratou da concepção de professores de Educação Física 

sobre o tema; de Oliveira (2007), que abordou a influência do sentido 

que o professor atribui à indisciplina nas suas ações diante dos atos 

indisciplinados dos alunos; de Damke (2007), que apresentou uma 

investigação  da  percepção  social  dos  professores  do  Ensino 

Fundamental  sobre o assunto;  de Figueiredo (2009),  que também 

desenvolveu  essa  análise,  dando  visibilidade  ao  modo  como  eles 

enfrentam tais  situações  e  destaque  a  dificuldade dos  professores 

reconhecerem  na  sua  atuação  profissional  elementos  que  possam 

contribuir para o desencadeamento de atos indisciplinados; de Paula 

(2005),  que  trabalhou  com  as  impressões  e  concepções  de 

professores  acerca da indisciplina escolar  e sobre os efeitos dessa 

concepção  na  prática  docente;  e  de  Gomes  Junior  (2007),  que 

também seguiu essa mesma linha de investigação. 

Nunes  (2000)  analisou  a  visão  dos  estudantes  sobre  a 
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indisciplina.  Segundo  ele,  os  alunos  elencaram  dois  grupos  de 

elementos  motivadores  de  atos  indisciplinados.  Um  vinculado 

diretamente  ao  aluno  e   outro  vinculado  à  escola.  As  razões 

vinculadas ao aluno referem-se à falta de limites, à índole de cada 

um, ou à influência da família. As razões vinculadas à escola são de 

âmbito  pedagógico  (excesso  de tolerância  dos professores  e aulas 

desinteressantes) e administrativo (receio de perder alunos e turno 

muito longo de aulas).

Como forma de ampliar a visão sobre o tema, alguns trabalhos 

procuraram cruzar a concepção de professores com a dos estudantes. 

Entre  eles,  os  de Pelegrini  (2005),  Pereira  (2008),  Belém (2008), 

Silveira (2007) e Teixeira (2010). Sendo que esse último propõe, um 

desencaixe entre a concepção desses dois atores sobre o assunto. 

Partindo  desse  princípio,  esse  estudo  buscou  dar  visibilidade, 

problematizar  e  analisar  situações  do  ambiente  escolar  que  são 

consideradas  indisciplina  por  parte  dos  professores  e  vivida  pelos 

alunos como algo “normal”. 

Outro  grupo  de  trabalhos  introduziu  novos  personagens 

envolvidos na dinâmica escolar na discussão sobre a indisciplina. Faz 

parte desse grupo, o trabalho de Nakayama (1996), que abordou a 

percepção das famílias, e de Mendes (2009), que fez o mesmo em 

relação  aos  coordenadores  pedagógicos.  Nesse  mesmo  viés,  Maia 

(2002), além de abordar as representações dos professores sobre o 

tema, salientou a influência da gestão na disciplina da escola, algo 

analisado também no estudo de Correia (2007), que investigou mais 

especificamente o papel do diretor nesse contexto. Já Moraes (2007) 

cruzou  dados  sobre  a  concepção  de  estudantes,  professores  e 

gestores sobre a  indisciplina,  identificando as relações  dissonantes 

que se criam entre esses personagens em relação ao tema.

Durante  a  análise  foi  identificada  também uma amostra  de 

trabalhos que encara a indisciplina como movimento de resistência ao 
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poder  disciplinador  da  escola.  Essa  amostra  é  representada  pelos 

estudos  de  Cortês  (2004),  Ratto  (2004),  Barreto  Pereira  (2009), 

Cardoso (2011) e Pelegrini (2005), que alertou para o fracasso do 

modelo de normalização esquadriante por negligenciar  os aspectos 

subjetivos de cada ser humano.

As questões mais subjetivas também apareceram como foco 

de estudos sobre o tema da indisciplina em alguns trabalhos. Nesse 

sentido,  Chaves  (2005)  procurou  analisar  o  sentimento  dos 

professores  frente  aos  atos  indisciplinados,  verificando  também  a 

existência  de  influência  de  gênero  masculino  e  feminino  nos 

sentimentos evidenciados e nas expectativas docentes com relação 

aos  comportamentos  em  sala  de  aula.  Soares  (2004)  buscou 

investigar  como  as  atitudes  relacionais  desenvolvidas  pelos 

professores influenciavam nos atos de indisciplina. Schneider (1997) 

fez  uma  relação  entre  os  valores  Maristas  e  a  disciplina  escolar, 

afirmando  que  a  pedagogia  Marista  proposta  por  Champagnat1 

facilitava a compreensão sobre os atos indisciplinados e sua correção. 

Já  Moreno  (2010)  objetivou  discutir  sobre  a  função  da  escola 

disciplinar  enquanto  espaço  formador  de  subjetividades,  o  que 

Soares  (2007)  também  fez,  porém  enfocou  a  constituição  das 

subjetividades dos “anormais”. Paiva (2005), seguindo o mesma linha 

de  raciocínio,  tratou  sobre  como  a  disciplina/indisciplina  age  na 

constituição de professores e alunos.

Algumas pesquisas tiveram como campo empírico a análise de 

documentos  de  registros  das  ocorrências  de  indisciplina  que 

aconteciam nas escolas. Assim, Murata (2005), motivado pelo temor 

em relação  ao  Livro  Negro,  se  propôs  a  analisar  o  seu  conteúdo 

buscando captar o seu real significado. Nessa análise, obteve como 

resultado a ineficiência desse instrumento na formação dos alunos. 

1 Fundador do Instituto dos Irmãos Maristas, Instituto voltado para a educação de 
crianças e jovens.
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Além  disso,  destacou  que  seu  uso  evidencia  a  dificuldade  dos 

professores em lidarem com a questão da disciplina/indisciplina em 

sala de aula. Nesse mesmo viés, Simões (2007) fez um estudo sobre 

a indisciplina através dos registros do que ele chamou de Livro Preto 

e Ratto (2004) analisou os escritos no Livro de Ocorrências, buscando 

problematizar a lógica disciplinar que move esse tipo de dispositivo. A 

partir  de  suas  análises,  essa  última  autora  destacou  que  seria 

necessário reconhecer a imanência dos conflitos nas relações sociais 

e  pedagógicas,  a  fim  de  problematizar  as  normas  ou  regras 

disciplinares vigentes no sentido de desnaturalizá-las, colocando-as 

em um âmbito aberto para a permanente crítica e reinvenção. Moraes 

(2004)  inclui  à  análise  do Livro  de  Ocorrências  a  problematização 

sobre o Regimento Escolar, procurando cartografar de que maneira, 

através de práticas normativas, a instituição escolar vai adestrando o 

seu  olhar  sobre  a  clientela,  produzindo  categorias,  comparando  e 

individualizando os alunos. 

Um ponto  que foi  consenso  em muitas  das  conclusões  dos 

estudos  sobre  a  questão  da  indisciplina  foi  a  necessidade  de  se 

investir na formação inicial e continuada de professores com o intuito 

de melhor prepará-los para atuar frente a essa problemática, já que 

muitos dos saberes utilizados para esse fim são construídos apenas 

nas práticas cotidianas. Dentre eles, estão os de Silva Pereira (2009), 

Barreto Pereira (2009), Figueiredo (2009), Gross (2009), Mardones 

(2004) e Nogueira (2010). 

Alguns diferenciais dos estudos sobre o tema da indisciplina 

encontram-se nas produções de Wicher (2008), que buscou analisar 

as  concepções  dos  professores  sobre  os  direitos  humanos, 

relacionando-as a (in)disciplina no âmbito da escola; de Silva (2007), 

que analisou a indisciplina a partir de uma perspectiva sociológica, 

discutindo a relação entre condições sociais e a indisciplina escolar; 

de Pelegrini (2011), que buscou problematizar a disciplina Educação 
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Moral e Cívica como mecanismo de disciplinamento utilizado durante 

a década de 70; e de Szenczuk (2004), que fez um estudo do tipo 

estado da arte sobre a problemática da indisciplina entre os anos de 

1991 e 2001.

Questões  que  relacionam  a  disciplina  e  a  indisciplina  às 

práticas  pedagógicas  também constituem uma  parte  dos  estudos. 

Com  esse  objetivo,  Pirola  (2009)  analisou  o  papel  das  relações 

pedagógicas na constituição de atitudes de indisciplina. Alves (2002) 

analisou a influência de aspectos como conteúdos (escolha e forma 

de serem trabalhados) influenciam nos aspectos disciplinares. Müller 

(2000)  problematizou   a  questão  da  disciplina/indisciplina  e  suas 

implicações  na  prática  pedagógica,  defendendo  a  tese  de  que  as 

regras são condição fundamental de toda e qualquer ação organizada 

que se proponha a atingir metas. Para comprová-la, utilizou reflexões 

acerca do brinquedo. Nessa mesma linha de pensamento,  Cardoso 

(2004)  destacou  a  disciplina  como  instrumental  primordial  à 

educação desde que seja pactuada entre os protagonistas da escola. 

Em seu  estudo,  salientou  a  importância  do  diálogo  na  construção 

desse  pacto,  a  fim  de  equilibrar  as  relações  de  poder.  Mardones 

(2004) investigou a relação entre as regras de conduta, autoridade 

docente e discente na sala de aula, assim como fez Simon (2008). Já 

Xavier (2003) analisou instrumentos usados nas práticas pedagógicas 

- fichas da secretaria, relatórios de avaliação e dossiês - que atuam 

na  constituição  e  disciplinamento  dos  sujeitos/alunos  e  de  suas 

professoras. 

Em  relação  à  constituição  de  discursos  sobre  disciplina  e 

indisciplina  foram encontrados  três  estudos.  Desses,  Gross  (2008) 

abordou como se constituíam os discursos dos professores relativos à 

indisciplina,  através  de  um  estudo  com  professores  da  antiga  5ª 

série. Lopes (2006) investigou as falas dos professores descritas nos 

Livros de Ocorrências, refletindo sobre o esfacelamento do discurso 
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docente. O autor objetivou entender o estatuto das palavras docentes 

e discentes e o culto do silêncio em sala de aula. Para ele, não foi o 

discurso de autoridade que se esfacelou e sim o discurso autoritário 

do professor. Novais (2008) investigou como os sujeitos do contexto 

escolar  constroem  discursivamente  o  conceito  de  (in)disciplina, 

partindo da perspectiva bakhtiniana de linguagem. Nesse estudo, a 

autora  concluiu  que  na  escola  analisada  existe  uma  crise  de 

paradigmas  em  relação  à  questão  disciplinar,  justificada  pelo 

desencaixe entre a escola, instituição fundamentalmente disciplinar, e 

o  contexto  pós-moderno  no  qual  ela  está  inserida.  Ela  identificou 

também que  diferentes  discursos  sobre  a  indisciplina  circulam na 

escola:  discurso  dos  acordos  (contratos  negociados  entre  os 

participantes);  discurso  único  (que  busca  uma  consonância 

monológica inviável em um mundo polifônico); e discurso acusatório 

(onde o eu da relação pedagógica é representado de forma positiva, 

enquanto  o  outro  é  representado  de  forma  negativa,  sendo 

responsabilizado pelos problemas disciplinares da escola). 

A partir do que foi relatado até então, pode-se afirmar que as 

questões  relacionadas  à  indisciplina  vêm sendo estudadas  por  um 

grupo significativo de pesquisadores. No decorrer desses estudos, se 

identificou a concepção de professores, de estudantes, de gestores e 

de famílias sobre o tema. Se constatou que existem fragilidades na 

formação  dos  professores  para  lidar  com  essa  problemática.  Se 

discutiu  sobre  a  relação  entre  condições  financeiras  e  indisciplina, 

direitos  humanos e indisciplina,  tipo  de gestão e indisciplina,  bem 

como outras relações que foram sendo estabelecidas no transcorrer 

das  teses  e  dissertações  analisadas.  Também  não  se  deixou  de 

buscar culpados... se julgou e, inclusive, se comprovou a culpa, que 

foi  deslocando-se  de  trabalho  para  trabalho,  residindo  ora  no 

estudante, ora na família, ora na sociedade, ora nos professores e, 

especialmente,  na  escola,  que  tem como  agravante  o  desencaixe 
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entre  seu  modelo  disciplinar  e  a  sociedade  que  está  inserida. 

Entretanto,  as  questões  referentes  à  disciplina  não  tem  sido 

trabalhadas  pelos  Mestrandos  e  Doutorandos  com  a  mesma 

intensidade,  a  não  ser  em  estudos  de  resgate  histórico.  Ao  que 

parece, estamos identificando o que é indisciplina para um, para o 

outro,  destacando  culpados,  estabelecendo  relações,  mas  estamos 

estudando pouco sobre processos de disciplinamento, a não ser, na 

grande maioria das vezes, para questioná-los e caracterizá-los como 

algo inadequado à sociedade atual. Por quê? Baseado em quê? 

O que tenho percebido é que falar de disciplina tornou-se algo 

retrógrado,  proibido,  interditado  nos  discursos  dos  professores, 

especialmente dos que se formaram em pedagogia, como eu. Afinal, 

fomos/estamos  sendo  levados  a  pensar  que  esses  processos  não 

combinam com uma educação crítica, promotora de liberdade, que 

favoreça  a  autonomia,  entre  tantos  outros  adjetivos 

politicamente/pedagogicamente  corretos  na  atualidade.  Tenho 

observado uma espécie de negação do papel produtivo da pedagogia 

nas questões disciplinares, conforme Xavier (2003) identificou em sua 

tese de doutorado. Quero entender como esse processo de negação 

vem  se  constituindo.  Nesse  sentido,  proponho  problematizar  os 

discursos  sobre  disciplina  e  indisciplina  de  professores  do  Ensino 

Fundamental,  buscando  identificar  enunciados  e  mecanismos  de 

controle desses discursos. Mecanismos esses que definem um campo 

de enunciação possível sobre esses temas. Nutro a hipótese de que 

há  uma  certa  ordem  discursiva  (Foucault,  2011)  regulando  a 

produção, a natureza e a circulação dos discursos sobre disciplina e 

indisciplina na escola, o que vem gerando materialidades específicas 

nas práticas escolares.

Não quero com isso, de forma alguma, desconsiderar o que 

vem sendo pesquisado até então. O que almejo é contribuir a cerca 

da reflexão sobre o tema propondo um outro ponto de vista, partindo 
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do que nos ensina Foucault, ou seja, olhar com estranhamento para 

algo que até então vem sendo visto como natural,  sem perder de 

vista a busca de maneiras produtivas de pensar o presente (VEIGA 

NETO, 2011), a fim de entender como fomos nos tornando o que 

somos hoje. 
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GESTÃO DE SALA DE AULA NA EDUCAÇÃO MUSICAL 
ESCOLAR: UM ESTUDO COLABORATIVO SOBRE 

PRÁTICAS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
AMBIENTES FAVORÁVEIS À APRENDIZAGEM

Rafael Rodrigues da Silva – PUCRS / Universidade de Caxias do Sul
rafaelsilva.pr@gmail.com

Resumo: O texto apresenta projeto de pesquisa que visa explorar saberes 
docentes de professores de música da rede municipal de ensino de Porto 
Alegre no que tange à gestão da sala de aula (classroom management). A 
pergunta que mobiliza a investigação: de que forma professores de música 
na escola consideram aspectos sociais, cognitivos e fisiológicos relacionados 
aos alunos para planejar e criar condições favoráveis ao ensino e à 
aprendizagem? Em outras palavras, que aspectos extra-musicais são 
considerados e trabalhados em sala de aula visando promover o 
envolvimento, prevenir comportamentos permitir que a música 
efetivamente aconteça na aula de Artes? O texto está dividido em 
quatro  partes: na primeira, faço uma breve revisão acerca do conceito de 
gestão de sala de aula, na segunda defendo a importância do tema para a 
educação musical, na terceira descrevo a metodologia proposta para a 
pesquisa e a quarta é reservada às considerações finais.

Palavras-chave: Educação.  Gestão de Sala de Aula.  Educação Musical. 
Profissionalização Docente.

Historicamente, a presença de educadores musicais na escola 

é marcada por altos e baixos  no  que  tange  à  quantidade  de 

professores  atuando  e no  destaque  que  as  atividades  musico-

pedagógicas  conquistavam  (PENNA,  2010;  OLIVEIRA,  2007). Essa 

inconstância contribuiu para que a imagem mais recorrente, quando 

falamos de educação musical na escola brasileira, seja a aula de 

instrumento ou de a prática de canto coral pois falta ao brasileiro, em 

geral, e, muitas vezes, ao próprio licenciando em Música, referências 

acerca do que ensinar e das possíveis dinâmicas de uma aula de 
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música no ensino básico. Uma série de “problemas”  vão sendo 

encadeados a partir dessa característica do ensino musical no Brasil. 

Uma delas é a questão disciplinar, da qual quero aqui me ocupar: 

Num passado que se estendeu até recentemente, a ideia de 

ordem na sala de aula escolar possuía referências muito claras: 

alunos sentados em seus lugares, em silêncio e trabalhando. O que 

fugia a esse padrão era, via de regra, “corrigido”  pelo professor 

através castigos físicos ou morais. Hoje, após toda a mudança de 

perspectiva na educação promovida particularmente a partir da 

pedagogia nova no século XX, a noção de ordem em sala de aula foi 

ampliada, ao menos, no discurso pedagógico, para além da 

expectativa de alunos passivos, silenciosos e imóveis. Tal ampliação 

potencializou e foi potencializada por uma série de novidades que 

abrangem tanto a arquitetura e o mobiliário escolar (particularmente, 

a partir de Montessori) quanto as dinâmicas de controle do tempo, 

das interações pessoais e dos deslocamentos no interior da escola.

Apesar da recente lei 11.769 de 2008 que torna a música 

conteúdo obrigatório na educação básica, como minha própria 

experiência como professor mostra, e como o trabalho de orientação 

de licenciandos em Música tem mostrado, a escola segue sendo um 

espaço estranho para grande parte dos professores de música. 

Acostumados, portanto, com alunos que os procuram motivados pela 

aprendizagem de uma determinada habilidade musical, parece não 

haver em grande parte dos educadores musicais experiências 

escolares com música que possam ser tomadas como referência do 

potencial e das particularidades deste espaço, mesmo entre aqueles 

com considerável experiência docente em outros espaços 

educacionais. Há uma extensa literatura em Educação Musical com 

propostas de atividades de musicalização e vastas considerações 

teóricas acerca de como crianças e jovens aprendem música e como 

se relacionam com  ela  a se considerar. Muitas  vezes  parece 
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subentendido no discurso  que,  em havendo professores,  a  música 

acontecerá,  no entanto, as possíveis estratégias para promover 

ambientes favoráveis à prática musical e, portanto, à  aprendizagem 

seguem pouco exploradas. Um professor entrevistado por Cereser 

(2004) relata:

[o curso] nos prepara para trabalhar com crianças que 
gostam de música, que querem música, não que não 
gostam de música. Que querem aprender a tocar algum 
instrumento, que querem aprender a cantar que…  daí 
sim. Aí é legal de trabalhar, tu não tem dificuldade 
nenhuma. Eles já vêm prontos para isso, eles já vêm 
motivados. Agora quando não estão motivados, aí a 
faculdade não nos deu [preparação]…  aí eu também 
não sei se eles [os professores formadores] não deram 
porque eles também não têm [conhecimento da 
realidade]. (CERESER, 2004, p. 33).

O texto que aqui apresento tem por objetivo submeter às 

críticas e avaliações dos colegas da área  da Educação o projeto de 

pesquisa que venho desenvolvendo junto ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da PUC do Rio Grande do Sul sob orientação 

do Prof. Dr. Marcos Villela Pereira. Nele, proponho explorar saberes 

docentes de professores de música da rede municipal de ensino de 

Porto Alegre (atuando em atividades curriculares) no que tange à 

gestão da sala de aula (classroom management). Escolho este 

conceito porque interessa-me, particularmente, os saberes e práticas 

docentes no contexto da educação escolar que não estão diretamente 

vinculados àquilo que chamamos de instrução, ou seja, à formação 

epistêmica do educando mas que, no entanto, são empregados no 

sentido de criar condições para que esta aconteça. Interessa-me toda 

sorte de interações, combinações e normatizações estabelecidas nas 

relações entre professor e aluno (incluindo o contato com os pais 

destes) que visa criar condições favoráveis para a aprendizagem em 

sala de aula. Interessa-me de que forma o docente, isolado numa 
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sala com um determinado grupo de alunos, apreende as necessidades 

e demandas biológicas, cognitivas e sociais desse grupo para planejar 

sua ação visando a criação de um ambiente “ordenado”, motivante e 

capaz de potencializar a aprendizagem e garantir a integridade física, 

psíquica e moral dos alunos e do professor. Interessa-me também de 

que forma o docente licenciado em música atuando na componente 

curricular de Artes, e, portanto, atendendo a um número 

relativamente elevado de turmas numa mesma escola, cultiva 

vínculos afetivos e estabelece combinações com seus alunos durante 

suas atividades pedagógicas. 

Tais aspectos da prática pedagógica, não importa o quão 

madura é a produção acadêmica acerca da gestão de sala de aula, 

fazem parte do cotidiano de qualquer docente na educação escolar e 

a pesquisa em Educação e, particularmente, em Educação Musical, 

investiga estas questões, mesmo que de maneira periférica ou sob 

outro referencial teórico. Ainda assim, é possível dizer que o volume 

de pesquisas sobre o tema ainda não faz justiça à importância do 

tema no cotidiano dos professores e que raramente o tema é 

explorado nas pesquisas em educação musical no Brasil.

O projeto que aqui apresento tem por objetivo explorar 

alternativas para a educação musical escolar através aulas mais 

musicais e menos dispersivas investigando recursos de planejamento 

e gestão de classe nas narrativas de professores de música da rede 

municipal de ensino. Pretendo, assim, propor uma resposta à 

seguinte questão: de que forma professores de música na escola 

consideram aspectos sociais, cognitivos e fisiológicos relacionados aos 

alunos para planejar e criar condições favoráveis ao ensino e à 

aprendizagem? Em outras palavras, que aspectos extra-musicais são 

considerados e trabalhados em sala de aula visando permitir que a 

música efetivamente aconteça na aula de Artes?
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O texto está dividido em 4 partes. Na primeira, faço uma 

breve revisão acerca do conceito de gestão de sala de aula, na 

segunda defendo a importância do tema para a educação musical, na 

terceira descrevo a metodologia proposta para a pesquisa e a quarta 

é reservada às considerações finais.

Gestão de sala de aula no debate da profissionalização 

docente

Tem crescido nas últimas décadas o número de trabalhos e 

pesquisas dedicadas a definir os saberes que baseiam a atividade 

profissional dos professores (TARDIF, 2011; GAUTHIER et al, 2006). 

Em linhas gerais, essas pesquisas pretendem responder a questões 

como: “o que acontece quando o professor ensina? O que ele faz 

exatamente para instruir e educar as crianças? Noutras palavras, o 

que é preciso saber para ensinar?”  (GAUTHIER et al, 2006, p. 17). 

Dessa forma, a temática dos saberes docentes “segue a perspectiva 

da valorização da prática docente, sendo, nesse sentido, um 

desdobramento dos trabalhos de Donald Schön e de sua proposta de 

basear a formação profissional em uma epistemologia da prática” 

(ARRUDA; LIMA; PASSOS, 2011)

Gauthier, ao buscar definir o repertório de conhecimentos 

específicos do ensino, define a gestão da matéria e a gestão de sala 

de aula1 como as duas funções relacionadas à prática docente. 

Segundo o autor a função pedagógica da gestão da matéria ou gestão 

de conteúdo (termo tirado e adaptado de Walter Doyle) “remete a 
1 O trabalho de Gauthier que aqui referencio é uma tradução para o português do 
texto originalmente em françês. Nele, o tradutor opta pelo termo “gestão de classe” 
em correspondência ao francês “gestion de classe”. O correspondente em inglês 
“classroom  management”  é  também  amplamente  reconhecido  na  literatura 
acadêmica sobre educação nos EUA. Por se tratar de um conceito pouco explorado 
na  literatura  acadêmica  brasileira,  opto,  no  presente  trabalho  por  outra 
possibilidade  de  tradução  trocando o  termo “classe”  por  “sala  de  aula”,  o  que 
entendo tornar mais claro sobre o que se fala pois, como sabemos, o termo classe 
pode remeter a questões sociais que não possuem relação direta com o objetivo 
aqui proposto. 
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todos os enunciados relativos ao planejamento, ensino e à avaliação 

de uma aula ou parte dela”. E inclui “o conjunto de operações de que 

o professor lança mão para levar os alunos a aprender o conteúdo” 

(GAUTHIER et al, 2006, p.196). Já a gestão de classe consiste num 

“conjunto de regras e disposições necessárias para criar um ambiente 

ordenado1 favorável tanto ao ensino quanto à aprendizagem”. Ela 

consiste numa atividade “fundamentalmente cognitiva, baseada na 

antecipação, pelos professores, da trajetória provável das atividades 

da sala de aula e no conhecimento das consequências dessas 

mesmas atividades sobre as situações de aprendizagem”  (Idem, 

p.241). Para Tardif a gestão da matéria e a gestão de sala de aula2 

são “o próprio cerne da profissão” (2011, p. 219).

Rodrigues Júnior (2011) define a administração de classe 

como: 

[...] o conjunto de procedimentos do professor em sala 
de aula, os quais favorecem a aprendizagem por um 
lado, e, por outro, reduzem a dispersividade, a 
confusão e a desordem, frequentemente associadas à 
ausência ou deficiência de aprendizagem (p. 23)

Conforme aponta Doyle (apud GAUTHIER et al, 2006, p. 137),:

[...] pesquisas revelaram que as diferenças importantes 
entre o sucesso ou insucesso dos gestores de classe 
não estão em sua resposta ao mau comportamento dos 
alunos. As diferenças se situam mais no planejamento 
e na preparação, que também fazem parte de um 
ensino eficiente, e nas técnicas de gerenciamento de 

1 O autor salienta que “o grau de ordem varia em função dos desvios verificados 
face ao programa de ação implantado na sala de aula” (GAUTHIER, 2006, p. 240).
2 Aqui adoto os termos gestão da matéria e gestão de sala de aula e os generalizo, 
para fins de sistematização, aos demais autores que tratam dos saberes docentes, 
no entanto, é importante salientar que as denominações dadas para essas duas 
funções variam de autor  para autor.   Enquanto Gauthier (2006) usa gestão de 
matéria  e  gestão de classe,  Tardif  fala de transmissão da matéria  e  gestão da 
interação com os alunos (TARDIF, 2002, p. 219) e Doyle (apud  ARRUDA; LIMA; 
PASSOS, 2011) fala de ensino de conteúdos e gestão da vida da classe (p. 142).
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grupo que os professores empregam para prevenir a 
desatenção e a interrupção.

Dessa forma, as atitudes de alunos quando perturbam o plano 

de ação do professor criando situações concorrentes às atividades 

programadas, usualmente analisadas através do conceito de 

indisciplina (termo utilizado para nomear o produto final de um longo 

processo) na literatura acadêmica brasileira em Educação, podem ser 

analisadas fazendo uso de um conceito mais abrangente. Entendo, 

assim, que a própria  escolha do conceito de gestão de sala de aula 

indica meu entendimento de que o professor não é apenas um sujeito 

refém das condições econômicas, culturais e políticas que 

“determinam” as ações dos alunos mas alguém capaz de influenciar, 

com maior ou menor grau de sucesso, o andamento e o clima que 

envolve os acontecimentos numa sala de aula. Além disso, presume 

uma postura preventiva e assertiva que vem sendo defendida no 

debate acerca da (in)disciplina escolar (GARCIA, 1999) . 

A gestão sala de aula é, dessa forma, avaliada considerando 

elementos da ação docente como seleção, organização e 

sequenciamento de rotinas, comunicação do que se espera dos 

alunos, regras (ou combinações), procedimentos e medidas 

disciplinares, tipo ou grau de vínculo afetivo, entusiasmo, supervisão 

do trabalho, o tempo dedicado à explicação da atividade, o tipo de 

comunicação, o relacionamento com os pais, entre outros. 

Gestão de sala de aula na formação de professores de Música

O interesse pela formação docente do professor de música 

para o contexto escolar tem crescido recentemente na área de 

educação musical brasileira, particularmente as pesquisas acerca dos 

saberes docentes envolvidos nessa prática pedagógica (BEINEKE, 

2001; BEINEKE; BELLOCHIO; SEBOLD, 2005, HENTSCHKE, 2001; 
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HENTSCHKE; AZEVEDO; ARAÚJO, 2006; PENNA, 2007a; SANTOS, 

2005). Com frequência, as pesquisas realizadas apontam uma 

insatisfação dos licenciados pesquisados com a formação que as 

instituições de ensino superior em música lhes ofereceram, avaliadas 

como insuficientes para a realidade da prática docente no ambiente 

escolar (BEINEKE, 2004; CERESER, 2004;  SANTOS, 2005; 

MACHADO, 2004). Este descompasso entre a formação inicial de 

professores e as demandas da realidade escolar, manifestado por 

profissionais atuando nas escolas, não são exclusividade das 

pesquisas realizadas com educadores musicais no Brasil (ROULSTON; 

LEGETTE; WOMACK, 2005; YOURN; 2000) muito menos exclusividade 

do campo da educação musical (por exemplo:  PERIN, 2009; 

MAVROPOULOU; PADELIADU, 2002).

Para Gauthier et al (2006, p. 25),

[...] certas experiências behavioristas foram realizadas 
sem levar  suficientemente em conta o professor real, 
sozinho na sala de aula a distribuir reforços a um 
determinado grupo de alunos. Outras, inspiradas na 
psicologia humanista não se preocuparam o bastante 
com as consequências concretas para o professor, de 
partir das necessidades e interesses do aluno. 
Confundiu-se, assim, o contexto coletivo do ensino com 
o contexto individual da relação terapêutica. Outras, 
ainda, seguindo a tradição piagetiana, imaginaram o 
ensino como se ele desenvolvesse numa relação clínica 
com um aluno. Embora as faculdades de educação 
tenham produzido saberes formalizados a partir dessas 
pesquisas, esses saberes não dirigiram ao professor 
real, cuja atuação se dá numa verdadeira sala de aula, 
mas a uma espécie de professor formal, fictício, que 
atua num contexto idealizado, unidimensional, em que 
todas as variáveis são controladas. Foi um inábil 
projeto dos professores das faculdades de educação.

Pesquisas demonstram que muitos desses educadores 

musicais, até mesmo como reflexo do quadro descrito nos parágrafos 

anteriores, têm buscado “linhas de fuga” da realidade da sala de aula 
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preferindo a atuação em oficinas extra-curriculares (SANTOS, 2005; 

HIRSCH, 2007; WOLFFENBÜTTEL, 2009) ou mesmo setores como a 

biblioteca ou a secretaria da escola (como este autor já presenciou) a 

assumir o componente curricular Artes1. Dessa forma, após 

assegurado, por força de lei, um espaço para a música no currículo 

escolar, impõem-se o desafio de ocupá-lo de fato pois  já vínhamos 

enfrentando dificuldades em ocupar o considerável espaço que a 

música já  tinha  na escola, mesmo antes da lei (BEINEKE, 2004; 

PENNA 2002, 2003, 2008; SANTOS, 2005). Os desafios  cotidianos 

relacionados a questões de gestão de sala de aula são, ao meu ver, 

um importante fator para a falta de interesse de grande parte dos 

licenciados em Música em atuar na escola. 

A  aula  de  música,  comumente,  pede  uma  postura  e  uma 

dinâmica diferentes de grande parte das atividades de ensino formal 

que se realizam nas escolas. Segundo Riccardi (2000, p. 1),

[...] cuando un grupo de alumnos asiste a una clase de 
música  se  observa  un  cambio  de  conducta  de  los 
alumnos  que  se  traduce  principalmente  em 
movimiento: deseos de correr,  saltar, gritar entre los 
alumnos de educación infantil  y primaria,  y entre los 
alumnos de educación secundaria y universidad, el no 
poder  mantener  una  conducta  silenciosa  y  ordenada 
frente  frente  a  los  instrumentos  musicales,  durante 
actividades de movimiento em relación a la música o a 
la audición de una obra musical.

Tais reações ao fenômeno musical ou às possíveis dinâmicas 

de uma aula de música podem ser um sinal de uma relação positiva 

de interação com o fenômeno musical, sinais de uma alegria ligada à 

1 Tenho  notado  que  algumas  pesquisas  em  educação  musical  escolar  com 
professores de música não levam em consideração essa diferença entre professores 
de música que atuam “em sala de aula”, ou seja, em atividades curriculares, e 
professores que atuam em oficinas oferecidas aos alunos no contraturno escolar. A 
natureza de cada uma dessas duas atividades, apesar de ocupar o mesmo espaço, 
é qualitativamente muito distinta uma da outra. Estudos mostram  maior satisfação 
profissional do professor de música quando esse trabalha com oficinas (Pembrook; 
Craig, 1992; Santos, 2005) 
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experiência  musical.  Podem,  no  entanto,  também  representar  o 

próprio impedimento para a prática musical na medida em que uma 

turma agitada, ansiosa potencializa atividades concorrentes com as 

atividades  pedagógico-musicais,  como  conflitos  entre  os  alunos. 

Como aponta Riccardi, “estes tipos de conductas “no ordenadas” se 

conviertem  em  indisciplina  cuando  no  permiten  centrarse  em  los 

objetivos académicos a desarrollar. (2000, p. 2). Entendo, assim, que 

esse  estudo  pode  contribuir  para  qualificar  e  promover  a  atuação 

desses e de novos profissionais no contexto escolar, visto que este 

tem sido uma questão recorrente entre os professores.

Estudos estrangeiros* têm apontado as questões relativas à 

gestão de sala de aula e à  indisciplina como importantes fatores que 

contribuem para a insatisfação profissional, desenvolvimento de 

stress ou da síndrome de burnout entre professores em geral 

(MAVROPOULOU; PADELIADU, 2002; MERRET; WHELDALL, 1993, 

GAUTHIER et al, 2006) e em professores de música, em particular 

(PEMBROOK; CRAIG, 1992; GORDON, 2002; YOURN, 2000). 

Resultados de pesquisa empírica realizada por Doyle (apud 

GAUTHIER et al, 2006) entre professores dos EUA em sala de aula 

mostram que “a frequência das intervenções visando a interromper 

problemas de comportamento se situa em torno de 16 por hora” (p. 

245). 

A realidade do trabalho docente no Brasil não parece refletir 

um contexto mais favorável que estes acima citados. A relação entre 

alunos e professores tem ocupado cada vez mais os veículos 

midiáticos e, com uma frequência assustadora, vêm trocando a 

* Cabe comentar que estes estudos aqui  citados foram realizados em países de 
língua inglesa e, portanto, com acesso a uma vasta bibliografia e, muitas vezes, 
cujas universidades onde a grade curricular conta com disciplinas específicas sobre 
a questão da gestão de classe. Zeider (apud MERRET; WHELDALL, 1993)  afirmou 
ainda no fim dos anos 80 que o estágio relativamente rudimentar da ciência gestão 
de classe deve ter contribuído para a formação inadequada dos profissionais no 
sentido  de  aplicar  as  técnicas  de  controle  e,  portanto,  para  as  consequentes 
dificuldades encontradas pelos professores.
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editoria de educação pelas páginas policiais. Notícias sobre práticas 

de bullying, agressões físicas entre alunos, alunos agredindo 

professores, professores agredindo alunos e, recentemente, chacinas 

aos moldes daquela que ocorreu em Columbine nos EUA só trazem ao 

nosso conhecimento o produto final de um longo e doloroso processo. 

Pesquisa realizada pela Organization for Economic Co-Operation and 

Development em 24 países aponta os professores brasileiros como os 

que usam a maior parte do tempo de aula em função de problemas 

de disciplina (18%), seguido da  Malásia (17%) (OECD, 2009, p. 

105). Estudo realizado por Abramovay et al (2005) sobre violência 

nas escolas realizada em 13 capitais brasileiras, relata que os 

pesquisadores nas observações in loco observaram que 

aproximadamente um terço dos alunos apresentavam 

comportamentos indisciplinados, desregrados (unruly behaviour).

Como aponta Xavier (2003, p. 45), 

O que as práticas na escola vêm mostrando é que 
parece ser necessário é que parece necessário prever, 
também um processo paralelo e concomitante de 
organização e contenção das turmas de alunos/as, sem 
o que o trabalho corre o risco de ser inviabilizado. E o 
que também começa a ser percebido é que não se fala 
nisto, ao menos de forma substantiva, no período de 
formação dos professores e professoras.

Há também, obviamente, uma série de aspectos éticos que 

merecem ser enfrentados: até que ponto diferentes comportamentos 

são apenas sinais da rica e desejável diversidade em sala de aula e 

até que ponto passam a ser contraprodutivos? Já avançamos muito 

no sentido de ampliarmos o leque de comportamentos possíveis em 

atividades escolares, no entanto, como podemos entender até que 

ponto essa diferenciação é determinada por aspectos culturais ou 

biológicos e até que ponto são sinais de ansiedade ou de outros 

fatores que podem ser reflexos da gestão de sala do professor? É 
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esse tipo de questão que desejo investigar através do olhar dos 

professores pesquisados.

Metodologia da Pesquisa 

A pesquisa possui caráter qualitativo e baseia-se em 

entrevistas semi-estruturadas com professores licenciados em música 

que atuam no componente curricular Artes nas escolas da rede 

municipal de ensino de Porto Alegre. As falas dos entrevistados serão 

estimuladas através de relatos retirados de pesquisas acadêmicas 

com professores de música atuando em atividades curriculares acerca 

de dificuldades encontradas em questões específicas de gestão de 

sala de aula. A intenção é que estes relatos funcionem como 

elementos indutores que favoreçam a reflexão dos entrevistados 

acerca de suas práticas e discursos em gestão de sala de aula. 

Para orientar a realização das entrevistas foram elaborados 

temas a serem tratados a fim de explorar aspectos da gestão de sala 

de aula relacionados à gestão do tempo, do espaço, dos 

deslocamentos e das condutas. São eles:

• transições de uma atividade a outra: critérios de sequenciamento 
das atividades numa mesma aula (mais ou menos agitadas, 
individuais e em grupo, etc.)

• customização do ambiente escolar para distintas práticas musicais: 
disposição das mesas, quadros com combinações, espaços para o 
armazenamento de instrumentos e outros materiais, setorialização 
(criação de “cantinhos”), etc;

• deslocamentos no espaço escolar: de que maneira os alunos são 
organizados para deslocar-se de um lugar a outro durante a aula, 
saídas individuais para o banheiro, saídas em grupo para fora do 
espaço escolar;

• O corpo na aula de música: disposição dos grupos para cada tipo 
de atividade: em roda, em grupos, discursos ortopédicos e/ou 
técnicos acerca da execução instrumental e da técnica vocal (a 
postura “correta”);

• regras e/ou combinações: individual por turma ou geral para os 
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alunos de música? número de combinações e/ou regras a serem 
seguidas, clareza, cuidados com os intrumentos;

• Estímulos (reforço positivo) e repreensões (reforço negativo);

• Ações para manter a atenção e a motivação em sala de aula;

• Afetividade na relação professor-aluno;

Os dados levantados pelas entrevistas serão confrontados de 

maneira  a  considerar  aspectos  como  sexo,  tempo  de  experiência 

como  professor,  anos-ciclo  com  os  quais  costuma  ou  prefere 

trabalhar,  etc.  Destes  confrontos,  serão  levantadas  categorias  de 

análise que orientem a análise dos dados e a redação do trabalho. 

A redação do trabalho será realizada de maneira colaborativa 

com  os  professores  pesquisados.  Após  redigida  a  seção  da 

dissertação  que  trata  das  análises  dos  dados  coletados  nas 

entrevistas,  o  texto  será  enviado  aos  entrevistados  para  que 

proponham alterações, novas redações, apontem discordâncias com 

as  práticas  relatadas  por  outros  professores  ou  com  a  redação 

proposta,  outros  possíveis   referenciais  teóricos  ou  tenham  novo 

momento para levantar novas questões fomentadas pela leitura. A 

opção por este recurso se justifica por criar um segundo momento de 

coleta  de  dados,  possibilitando  que  os  entrevistados  possam  ter 

contato  com narrativas  de outros  entrevistados  e com o olhar  do 

pesquisador  sobre o que foi  coletado,  além de por  as análises  do 

pesquisador  a  prova,  conferindo  maior  fidelidade  aos  dados 

apresentados.  O método colaborativo,  aqui  proposto,  visa também 

um  princípio  ético  de  retorno  dos  resultados  da  pesquisa  à 

comunidade  pesquisada  e  contribui  para  que  seu  resultado  final 

atenda também a interesses e demandas da comunidade escolar e 

dos professores pesquisados.

A  pesquisa  será  realizada  em 5  etapas:  [1]  realização  das 

entrevistas;  [2]  transcrição  e  análise  dos  dados  coletados;  [3] 

redação;  [4]  envio  do  texto  redigido  aos  entrevistados  com,  no 
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máximo,  duas  semanas  para  contribuições  e  críticas;  [5]  redação 

final agregando as contribuições dos entrevistados para a redação do 

trabalho. 

Considerações Finais

Acredito que essa pesquisa pode contribuir para o campo ao 

explorar um aspecto da prática docente ainda muito pouco explorado 

nas pesquisas em Educação e Educação Musical no Brasil. Entendo 

que  investigar  os  saberes  dos  professores  e  promover  a  reflexão 

acerca  de  suas  práticas,  suas  escolhas  pode  contribuir 

significativamente para a formação de professores e para aulas mais 

proveitosas e motivadoras. 

Por ser uma pesquisa que se ocupa de um tema ainda pouco 

explorado no Brasil, está sujeita a uma série de armadilhas a serem 

ainda  identificadas  e  desarmadas.  Armadilhas  teóricas  e 

metodológicas cujo olhar rigoroso dos colegas da área seguramente 

ajudará a desarmar grande parte.
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