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RESUMO 

 

Esse trabalho tem por objetivo analisar como o coordenador pode ajudar o 

professor e a gestão da escola a resolver o problema de indisciplina e conflito entre 

alunos e quais são as suas dificuldades em respeitar as regras e normas da escola. 

Para tanto, foi feita uma pesquisa qualitativa, na qual foi aplicado questionário para 

os alunos dos 5º ano e para as professoras regentes da escola com vistas à coleta 

de dados. Para o referencial teórico, utilizei, entre outros, Godoy (1995), Aquino 

(1998), Parrat-Dayan (2008) e Tiba (1996). Os resultados alcançados foram 

animadores e, por meio deles, foi possível perceber que, na escola em que a 

pesquisa foi feita, são poucos os alunos que não entendem ou não conseguem 

cumprir as regras e que as professoras buscam ajuda junto à coordenação 

pedagógica no sentido de se sentirem apoiadas, uma vez que a coordenação deve 

trabalhar para ser um elo entre todos os atores da escola, buscando que o ambiente 

escolar seja agradável, prazeroso e apto para o estudo e a aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico; Indisciplina; Professor. 
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INTRODUÇÃO 

 

A coordenação pedagógica e sua relação com os determinantes da violência 

e indisciplina na escola é um assunto que está em voga nas escolas, pois o papel do 

coordenador nem sempre é entendido e respeitado, esse profissional não conhece 

quais são as suas reais obrigações e qual o seu campo de atuação dentro da 

escola. 

Com esse trabalho, pretende-se resgatar e valorizar a importância do 

coordenador e, principalmente, o seu papel diante da indisciplina na escola. 

Pretende-se, também, estudar o comportamento e os conflitos dos alunos, suas 

dificuldades no âmbito escolar e qual a dificuldade de relacionamento que alguns 

alunos encontram na escola. 

Essa pesquisa foi realizada no contexto escolar, no qual se pretende entender 

onde começa a maioria dos conflitos entre os alunos, professores e também entre 

ambos.  

O coordenador tem a oportunidade de circular em todos os ambientes da 

escola e pode observar todos os movimentos que acontecem, posto que ele é um 

profissional que tem acesso a todas as informações e pode buscar junto a todos 

os que atuam na escola quais são as suas expectativas e frustrações, uma vez 

que, com base nessas informações, ele tem a possibilidade de propor projetos 

que vêm melhorar o ambiente escolar. 

Esta pesquisa é importante porque traz uma contribuição no entendimento do 

que é indisciplina, reconhecendo que o aluno deve ser ouvido e deve participar da 

elaboração das regras e normas da escola, bem como deve entender o porquê de 

cada uma delas. 

Esse trabalho está dividido em capítulos. No primeiro, trata sobre o que é 

indisciplina, detalha quais as indisciplinas mais constantes na escola e porque 

elas acontecem, verifica qual o papel do coordenador e sua atuação diante da 

indisciplina. 

No capítulo 2, falo a respeito da natureza da pesquisa, dos instrumentos de 

coleta de dados e dos participantes da pesquisa. 

Em seguida, no capítulo 3, procede-se à análise dos dados coletados, faço 

a tabulação e análise dos questionários aplicados aos alunos dos 5º anos e aos 

professores regentes da escola. 
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Na sequência, apresento as considerações finais do trabalho, as 

referências utilizadas e os apêndices. 

Com este trabalho, sobretudo com base no referencial teórico e nas 

análises, pode-se enxergar qual é o papel da escola e principalmente do 

coordenador no trato da indisciplina. 
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1 INDISCIPLINA 

 

A indisciplina rodeia a escola, pois ela está inserida em uma sociedade que 

também sofre com a indisciplina e com a falta de valores, do mesmo modo que as 

famílias também sofrem com a falta de uma estrutura segura e tendo as influências 

que vêm do lado de fora de suas portas. 

A criança tem suas primeiras experiências de regras e disciplinas no seio da 

família, muitas vezes em um ambiente em que não há compreensão, respeito e 

afetividade por parte dos responsáveis e onde se cria um sentimento de revolta e 

rejeição. A escola, por sua vez, recebe essas crianças socialmente “desajustadas” e 

que chegam com muitas dificuldades em se relacionar com os outros colegas, com 

os professores e não conseguem respeitar as regras da escola. 

Crianças indisciplinadas não admitem receber ordens e nem regras impostas 

pela escola, professores e nenhum agente da mesma. Com o passar do tempo, elas 

se tornam mais independentes e não estão mais tão dispostas a obedecer à 

autoridade. Nesse sentido, Aquino (1998, p. 7) afirma que 

 

(...) as crianças de hoje em dia não têm limites, não reconhecem a 
autoridade, não respeitam as regras, a responsabilidade por isso é 
dos pais, que teriam se tornado muitos permissivos. 

 

Muitas crianças hoje em dia acham que são donas de si mesmas e que não 

precisam respeitar ninguém, nem as regras estabelecidas na escola ou na 

sociedade. São crianças ou que não têm ninguém que as orientem ou, em outros 

casos, recebem tudo nas mãos e acham que todos devem servi-las. 

Essas crianças querem repassar para a escola esse comportamentos e 

acabam cometendo indisciplina e, muitas vezes, acham que estão certas e que a 

escola está errada em cobrar um comportamento diferente daquele a que elas estão 

acostumadas. 

 

Além de a indisciplina causar danos ao professor e ao processo de 
ensino-aprendizagem, o aluno também é prejudicado pelo seu 
próprio comportamento: ele não aproveitará nada dos conteúdos 
ministrados durante a aula, pois o barulho e a movimentação 
impedem qualquer trabalho reprodutivo (OLIVEIRA, 2005, p. 21). 
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1.1 INDISCIPLINA NA ESCOLA 

 

A indisciplina causa sérios problemas à aprendizagem, pois dificulta à 

aquisição e a retenção do conhecimento, o barulho e movimentação que a 

indisciplina traz geram muitos problemas para o professor e também para todos os 

alunos. 

Vemos hoje que a mídia, de um modo geral, noticia sempre os fatos ocorridos 

na escola que são relacionados à indisciplina e à violência, quase sempre de uma 

forma tendenciosa, sem levantar de verdade os fatos ocorridos. O que a mídia faz é 

informar a sociedade sobre as várias formas de violência que ocorrem na escola, 

levando-a a se alarmar e buscar se proteger atrás de grades e sistemas de 

segurança, mas nunca propõe ou convoca a sociedade a buscar estratégias para 

resolver o problema, não convoca para um estudo ou debate mais aprofundado 

sobre o assunto que vem se tornando cada dia mais frequente. 

Tem-se observado que se tenta medir a violência e que ela cresce, sendo que 

aquela praticada na escola é apenas o inicio da violência praticada na sociedade. 

O que se vê é a total incompetência e o desinteresse do governo e da policia 

em buscar soluções, pois as medidas a serem tomadas não aparecerão em curto 

prazo, ou no governo vigente, e que não será apreciado no momento. 

A escola, apesar disso, não pode parar e ignorar o que vem acontecendo. Por 

isso, devemos ampliar o nosso olhar e buscar tais soluções e partirmos para ação 

que é necessária e urgente. 

Não é mais possível que nenhum segmento do processo escolar fique isento 

ou ignore que a violência está presente no ambiente escolar. 

Segundo Barroso (2003 apud DEBARDIEUX, 1997, p. 11), “a violência é um 

ingrediente da educação quotidiana desde a origem da escola. 

A questão de a escola ensinar a muitos como se fosse um só, traz muitas 

dificuldades, pois somos todos diferentes, com interesses, atitudes e sonhos 

diferentes. Desse modo, buscar atender a todos nem sempre é uma tarefa fácil. 

Na escola, o aluno está sujeito a aprender saberes escolares e submeter-se a 

normas de comportamento propostos por ela. Quando um aluno não se adéqua a 

essas normas e passa a descumpri-las, será considerado indisciplinado. 

A indisciplina, ou violência escolar para alguns, é tida como um sintoma e são 

expressões de um desabamento entre uma ordem escolar formal e as várias ordens 
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informais, que se foram constituindo no jogo estratégico dos diferentes atores, em 

função dos seus interesses e lógicas divergentes. 

É necessário que a escola busque uma ordem ou forma escolar que seja 

compatível com a pluralidade de sentidos que ela tem para os que a frequentam. 

Para Vitale (1994), a vergonha perdeu seu caráter de sentimento moral no 

trato das questões de espaço público, não mais regula a ação do cidadão frente à 

opinião pública. 

Hoje em dia, se valoriza muito o sucesso e a aquisição de um status na 

sociedade, levando muitas pessoas e principalmente os jovens a pensarem como o 

dito popular, onde os meios não interessam, mas sim o fim. 

Esse egoísmo e individualidade vistos em muitos explicam algumas atitudes 

de violência observadas na sociedade e também na escola. Muitos não respeitam as 

normas que vão de encontro com os desejos individuais, onde se olha para o próprio 

umbigo, sem se importar com os outros. 

No intuito de minimizar a situações de indisciplina, a escola propõe regras e 

normas variadas, com base na lógica e na necessidade de cada uma delas, muitas 

vezes estão relacionadas com um modo conservador de ser, com a religiosidade e 

costumes de grupo e de pessoas que se colocam com detentores desse suposta 

disciplina. 

Devemos observar que as crianças ou pessoas que participarão do contexto 

escolar vêm de situações diversas, têm seus próprios códigos de conduta, têm 

religiões variadas e costumes que são imbuídos no seu caráter e que devem ser 

respeitados como diferentes, não como errados, haja vista que as regras e condutas 

estabelecidas na escola devem ser pensadas de forma a facilitar o convívio social. 

Segundo Aquino (1998), é obvio que uma relação de respeito é condição 

necessária (embora não suficiente) para o trabalho pedagógico. No entanto, 

podemos respeitar alguém por temê-lo ou podemos respeitar alguém por admirá-lo. 

No entanto, há uma grande diferença entre esses dois tipos de respeito: o primeiro 

funde-se nas noções de hierarquia e superioridade; o segundo, nas de assimetria e 

diferença. Nesse sentido, há uma incongruência estrutural entre elas. 

Realmente, a escola ainda guarda alguns resquícios daquela escola 

autoritária, com algumas regras que são históricas, mas estamos mais democráticos, 

pois, por exemplo, os alunos já chegam à escola com um grande conhecimento de 

mundo, chegam cheios de vontades próprias e costumes, mas chegam também 
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cheios de curiosidades e vontade de aprender. Sendo assim, encontrar um equilíbrio 

no atendimento a essa criança é o que cada profissional da escola deve buscar. 

O professor, nos nossos dias, tem-se encarregado de educar alguns alunos e, 

a meu ver, enquanto pesquisadora, estamos distorcendo o nosso papel que é o de 

ensinar. A indisciplina não tem um culpado específico, mas se todas as pessoas que 

cercam a criança cumprissem de fato o seu papel, com certeza seria mais fácil para 

essa criança se posicionar em qualquer ambiente. 

Parrat-Dayan (2008) diz que a disciplina consiste em um dispositivo e num 

conjunto de regras de conduta destinadas a garantir diferentes atividades em um 

lugar de ensino. A indisciplina, por sua vez, segundo a mesma autora, é uma 

inflação ao regulamento interno, é uma falta de civilidade e um ataque as boas 

maneiras, mas, acima de tudo, é a manifestação de um conflito e ninguém está 

protegido de situações desse tipo, que aparecem em todos os níveis de 

escolaridade. 

Conforme a autora, o professor tem que lidar com os alunos que se recusam 

a lidar com as regras estabelecidas. Assim, para ser melhorar as relações de 

aceitação das regras e evitar a indisciplina, é necessário que estas regras sejam 

feitas em conjunto com toda a comunidade escolar, pois, quando nos sentimos 

participantes da elaboração de qualquer coisa, nos sentimos responsáveis, o que 

pode tornar mais leve o seu cumprimento. 

Sempre tentamos encontrar um agente para acusarmos de serem 

responsáveis pela indisciplina: culpamos a família, o Estado e a escola. A família é a 

base da formação do ser humano e, se essa não cumprir o seu papel, causará 

danos gravíssimos ao individuo e ao seu futuro como cidadão, não sabendo esse 

responder pelos seus atos diante da sociedade. 

O governo, por sua vez, cobra regras e atitudes mediante as leis 

estabelecidas para a sociedade. Alguns indivíduos podem se ver com dificuldades 

em cumpri-las pois tem problemas com a justiça e, por isso, ter consequências 

desastrosas em sua vida. 

Por fim, a escola traz regras de boa convivência com os colegas e com todos 

os agentes da escola. Quando o aluno não consegue cumprir as regras 

estabelecidas, acaba tendo conflitos e causando desconforto com todos os que 

estão a sua volta. 

Nessa direção, Tiba (1996, p. 110) 
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O único animal que construiu uma civilização foi o ser humano. A 
civilização é o caminhar evolutivo da sociedade. A sociedade é 
composta de organização, famílias e indivíduos, assim como o corpo 
humano é formado por aparelhos, composto por órgãos que por sua 
vez, são formados por células.  

 

O autor comparou essa organização do ser humano com o corpo, onde tudo 

trabalha junto para o bom andamento do indivíduo, assim, devemos nos preocupar 

em trabalharmos juntos: família, escola e sociedade para que esse mesmo indivíduo 

possa se sair bem na vida. 

O desafio de diminuir a indisciplina na escola deve ser acolhido por todos os 

agentes que trabalham nela. A escola deve ter um Projeto Político Pedagógico 

voltado para o melhor atendimento ao aluno, deve buscar projetos de acolhimento e 

que despertem o interesse do aluno de estar na escola. 

As regras e normas devem ser feitas em conjunto com toda a comunidade 

escolar, de modo que os alunos se sintam participantes e responsáveis em cumpri-

las. 

Com relação às regras estabelecidas nas esferas mais altas, como as leis e o 

estatuto referendado pela Secretaria de Educação, os alunos devem entender por 

que eles foram estabelecidos para que entendam e cumpram com conhecimento de 

causa. 

Precisamos deixar de ensinar “o que pensar” para começar a ensinar “como 

pensar” – como trabalhar em equipe. O que não faltam são idéias criativas e 

inovadoras para uma reforma escolar. Devemos, ainda, escolher os programas que 

funcionam, bem como implementar as estratégias que provaram sua eficácia. 

(FILHO, 2009). 

Devemos, por fim, refletir sobre como escola pode ensinar os nossos alunos a 

pensar por conta própria, dando a eles subsídios importantes e desenvolvendo neles 

um pensamento crítico, onde eles possam aceitar as regras e cumpri-las com 

facilidade e, se não as aceitarem, que saibam a forma de como se colocar, discuti-

las e propor uma forma justa para mudá-la.  
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1.2 O PAPEL DO COORDENADOR DIANTE DA INDISCIPLINA 

 

Não é tarefa fácil sair da rotina e buscar novas formas de motivação para o 

trabalho do coordenador pedagógico, é preciso fortalecer o trabalho coletivo com 

projetos que atendam aos alunos bem como os professores e por conseqüência 

toda a escola. 

 

É pela imposição de um ritmo próprio escolar, marcado por sinais 
(como sinetas, gestos e olhares dos/as professores/as etc), e pela 
delimitação do que pertence à sala de aula e o que fica fora dela, que 
se treinam os sujeitos para aquisição de uma postura e uma 
disposição vistas como condizentes às atividades intelectuais e 
reflexivas (LOURO, 2002, p. 126). 

 

O coordenador deve estar atento às demandas da escola, tentando não 

delimitar os espaços escolares as regras pré-existentes e que não facilitam a 

aquisição do saber. 

O papel do coordenador pedagógico implica transformar as falas dos diversos 

atores da escola em ações, buscando planejar essas ações de forma a colocá-las 

em práticas. Esse profissional tem algumas possibilidades de trabalho com os 

alunos, famílias, escola e professores. 

Com relação aos alunos, o coordenador deve planejar junto aos demais 

profissionais da escola e com os próprios discentes, projetos de interesse deles, seja 

na área de esportes, artes e atividades lúdicas envolvendo a aprendizagem, e 

motivando esses alunos e terem o desejo de estar e permanecer na escola, posto 

que eles também precisam participar de palestras motivacionais e de estudos que os 

ajudem a terem interesse em estudar e tomarem consciência das possibilidades de 

vida que a escola e o estudo podem proporcionar. 

Com relação à indisciplina que já existe e que insistem em aparecer o 

coordenador deve ter uma postura de conversar com esses alunos, explicar as 

consequências de seus atos, explicar sobre as normas e regras da escola e em 

ultimo caso aplicar as punições estabelecidas pela escola e pela SE, que seria a 

advertência oral, advertência e convocação dos responsáveis à escola e, por último, 

suspensão das aulas por três dias com atividades pra casa.  

Com relação às famílias é necessário proporcionar oportunidades de que ela 

esteja sempre dentro da escola, isso deve partir da construção da PPP, os pais ou 
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responsáveis devem ser convidados a participar da elaboração do mesmo, 

colocando suas expectativas e sugestões, quando a família se sente pertencente, 

ela ajuda na manutenção da paz na escola. 

A família deve também tomar consciência das dificuldades que a escola sofre 

e ter a oportunidade de ajudar quando puder. No caso da indisciplina da criança, o 

coordenador deve chamar essa família e relatar as dificuldades encontradas, deve 

buscar junto à orientadora e a equipe de apoio à aprendizagem formas de orientar 

essa família e essa criança.  

Quando a escola e a família trabalham juntas é mais fácil de resolver os 

problemas de indisciplina. 

Com relação aos professores e a escola o coordenador pedagógico deve 

exercer uma mediação envolvendo ações de formação continuada que possibilitem 

a troca de ideias e que deem a oportunidade de troca de pensamento e 

conhecimentos prévios estabelecidos e arraigados e que levam a um diálogo entre 

diferentes pensamentos e conhecimentos, favorecendo assim aprendizagem 

escolar.  

Os conflitos devem ser esclarecidos e resolvidos no âmbito escolar, pois 

todas as ações dos professores ou gestores são observadas pelos alunos que se 

sentem no direito de causar a indisciplina. O exemplo para os nossos alunos às 

vezes fala mais alto que as nossas palavras, portanto, devemos resolver os nossos 

conflitos em primeira ordem. 

O coordenador deve ficar atento às necessidades dos professores e demais 

servidores da escola, buscando trazer pessoas experientes nas áreas devidas que 

possam promover estudos, palestras e debates.  

Quando a formação continuada acontece na escola, as mentes se abrem e 

possibilitam a mudança de paradigma, começa-se a criar um pensamento mais 

unificado e a cooperação aparece. 

O coordenador pedagógico é o mediador entre o Projeto Pedagógico e a 

práxis docente o que pressupõe a verificação, explicitação ou fortalecimento da 

consonância entre ambos, mesmo que haja inúmeros desafios, conflitos e 

intercorrências em seu cotidiano (GODOY, 2012). 

Vejo também como papel do coordenador o de dar suporte até mesmo 

emocional para o professor. As salas de aulas hoje em dia tem se tornado 

estressante, o barulho é intenso, o professor por muitas vezes é confrontado com 
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palavras duras e palavrões, com alunos que saem o tempo todo do lugar, com pais 

que não o respeitam. Nessa hora, o coordenador deve intervir entrando em sala de 

aula, chamando a atenção dos alunos para a necessidade de respeitar o professor, 

de que precisam estudar para avança e se necessário resolvendo os problemas com 

a aplicação das punições já citadas acima, que a escola estabeleceu. 

A coordenação deve promover ao professor a oportunidade de falar e de 

descansar um pouco ficando em sua sala de aula até que o mesmo tenha condições 

de voltar e assumir a turma. Muitos de nossos professores estão doentes, pois não 

têm com quem falar e não podem sair de sala nem para beber água ou ir ao 

banheiro. O coordenador deve estar atento às vozes ocultas que estão dentro da 

escola, olhares e gestos que acontecem e que dizem muito sobre as práticas ali 

ocorridas. 

Segundo Godoy (2012), a gestão de conflitos é um dos papeis do 

coordenador pedagógico que poderá ou não se tornar uma ferramenta essencial 

para mudanças, encontros e soluções. 

Como coordenadora pedagógica, sinto uma grande responsabilidade sobre 

mim, sinto a expectativa de todos, esperando que eu possa resolver todos os 

conflitos existentes. Ouvimos de tudo, como por exemplo: uma colega que disse que 

não vê porque necessitamos de coordenador na escola já que esse não faz nada, 

não entra na sala para ver se ela está com o caderno de plano de aula em dia, se a 

professora está doente ou se ela está cumprindo com suas obrigações, enquanto 

outra colega veio me agradecer pelo apoio e ajuda dada durante todo o ano. 

Observando essas falas, percebo que realmente lidamos com pessoas e 

pensamentos diferentes, pessoas que têm concepções de trabalhos diferentes, 

enquanto uma quer ser fiscalizada a outra que ser orientada. O que fazer diante de 

tantas diferenças? 

Devemos, como coordenador pedagógico, buscar sempre o bom senso, 

deixarmos de procurar os culpados e tentar entender as causas da indisciplina e 

intervir de forma responsável, resolvendo o conflito da melhor forma possível, 

levando a escola a se tornar um lugar agradável de estar para os alunos, família e 

todos os profissionais que nela trabalham. 
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2 MÉTODO E METODOLOGIA 

 

Este estudo foi conduzido com base em uma pesquisa qualitativa, na qual 

busquei entender o porquê de a violência e a indisciplina acontecerem na escola e 

como o coordenador pode ajudar o professor e a gestão da escola a resolver esse 

problema de indisciplina e conflito entre alunos e também, quais as dificuldades 

dos alunos em respeitar as regras e normas da escola.  

 

A pesquisa qualitativa compreende um conjunto de diferentes 
técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os 
componentes de um sistema complexo de significados. Tem por 
objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo 
social; trata-se de reduzir a distancia entre indicador e indicado, 
entre teoria e dados, entre contexto e texto. (MAANEN,1979, p. 
520). 

 

A forma qualitativa procura contribuir para a melhor compreensão dos 

fenômenos. 

Será que o aluno não conhece o estatuto da escola? E se conhece porque 

não o cumpre? 

Acredita-se que o aluno cumpra melhor as regras da escola se ele 

participar da elaboração delas. 

Existem regras que são maiores que a escola e que são definidas em 

instância maior, e são estabelecidas para o melhor convívio da sociedade. Essas 

regras devem ou não ser impostas ao aluno, como fazê-lo entender a necessidade 

delas? 

São questões que devem ser analisadas, e pretende-se nesse trabalho 

desenvolver um questionário que será aplicado com alunos das turmas de 5º anos 

da escola e com professores regentes nelas. Farei entrevistas com as 

professoras, coordenadoras e gestoras. 

Esta pesquisa foi de caráter exploratório, posto que “a pesquisa 

exploratória: envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos 

que estimulem a compreensão e a pesquisa descritiva envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática”.  (GIL, 

1991 apud KAUARK et al). 
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Os dados foram coletados abordando a realidade do cotidiano escolar no 

tocante as manifestações de violência e seus impactos no cotidiano escolar. 

Para Silveira e Cordóva (2009, p. 32), a pesquisa qualitativa preocupa-se, 

portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se 

na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Os pesquisadores 

que adotam a abordagem qualitativa defendem que a ciência social por suas 

especificidades deve adotar uma metodologia própria. 

           No levantamento de dados para essa pesquisa foram utilizados: questionário 

com alunos e professoras. 

A escola investigada foi uma escola da Secretaria de Educação, localizada na 

Região Administrativa de Taguatinga que funciona no turno matutino e vespertino, 

onde um 5º Ano funciona no matutino e 2 turmas de 5º Ano funcionam no 

vespertino.  

Pretende-se verificar quais as impressões que cada professora, coordenadora 

e gestoras têm a respeito de violência, quais as principais manifestações de 

violência no cotidiano da escola, quais as consequências da violência no 

desenvolvimento das atividades pedagógicas, quais medidas que devem ser 

adotadas pelos professores e coordenadores para a redução da violência. 

Segundo Godoy (1995, p. 62), a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural 

como fonte direta de dados e o pesquisador como um instrumento e que tem o papel 

fundamental na abordagem tanto para obtenção de dados quanto na disseminação 

dos resultados. 

Portanto, pretende-se utilizar os resultados dos questionários para clarear a 

visão com relação ao assunto e principalmente saber utilizá-los para intervir no meu 

trabalho como coordenadora e buscar minimizar a ação da violência e indisciplina na 

escola. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, faremos a análise dos dados coletados, com vistas a 

mostrarmos como os alunos do 5º ano e as professoras da escola percebem a 

indisciplina na escola, quais são os fatores que contribuem para o seu 

desencadeamento em sala de aula e na escola e, ainda, como esses alunos e as 

professoras veem o papel do coordenador pedagógico na resolução ou diminuição 

desse problema. 

Será feita a análise do questionário aplicado para os alunos do 5º ano e, em 

seguida, do questionário aplicado para 15 professoras da escola.  

Do corpo docente pesquisado, 08 professoras têm, em média, 14 anos na 

escola e a outra metade é de professoras de contrato temporário, que passam por 

volta de um ano na escola.  

 

3.1 QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS PROFESSORAS 

 

Nesse questionário algumas professoras deram mais de uma resposta. As 

perguntas feitas estão listadas abaixo: 

1. O que é indisciplina? 

2. Que tipo de indisciplina você observa na escola? 

3. O que a coordenação pedagógica pode fazer para diminuir a indisciplina na 

escola? 

4. A família pode ajudar a diminuir a indisciplina na escola? Como? 

5. Quais as suas sugestões para diminuir a indisciplina na escola? 

 

As professoras responderam sobre o que pensam a respeito de indisciplina e 

quais as indisciplinas mais recorrentes na escola e qual a atuação que o 

coordenador deve ter diante desse problema. 

De acordo com as respostas coletas, vimos que 09 professoras acham que a 

indisciplina é a incapacidade de cumprir regras e normas e que o não cumprimento 

dessas regras traz desordem e não permite que o aluno realize suas atividades de 

forma a promover a aprendizagem. Sete professoras também afirmaram que a falta 

da família traz dificuldades de adaptação do aluno à escola.  



21 
 

PORQUE A INDISCIPLINA ACONTECE NA ESCOLA:

5

12

7

95

10

6

8

Para melhor visualizar esse dado, elaboramos o gráfico a seguir:  

INDISCIPLINA É:

9

5

Incapacidade em cumprir regras e 

normas

Falta de Limites e valores 

impostos pela família

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora (2015) 

 

Segundo Oliveira (2005), além de a indisciplina causar danos ao professor e 

ao processo de ensino-aprendizagem, o aluno também é prejudicado pelo seu 

próprio comportamento, uma vez que ele não aproveitará nada dos conteúdos 

ministrados durante a aula, pois o barulho e a movimentação impedem qualquer 

trabalho reprodutivo. 

As indisciplinas que as professoras mais observam na escola são: a falta de 

respeito com elas e com os colegas; a falta de tolerância entre os alunos; a conversa 

excessiva; xingamentos; falta de limites; movimentação em sala de aula; e, por fim, a 

falta da família na escola. 

Questionamos por que a indisciplina acontece na escola e, com base nas 

respostas, elaboramos o gráfico a seguir: 
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Falta de respeito com a professora  5 

Falta de respeito com os colegas  12 

Falta de tolerância  7 

Conversa excessiva  9 

Xingamento  5 

Falta de limites  10 

Movimentação na sala de aula  6 

Falta da família na escola  8 
 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora (2015) 

 

As professoras acreditam que a coordenação pedagógica deve atuar na 

questão da indisciplina conversando com os alunos, promovendo o encontro entre 

todos os atores da escola para traçar estratégias e projetos que atinjam o aluno, 

trabalhando mais os valores, promovendo palestras para os discentes e para a 

família, convocando-a a participarem das atividades escolares. 

Sete das professoras acham que a família tem grande culpa na indisciplina 

dos alunos na escola pela falta de limites em casa e pela falta de autoridade dos 

responsáveis, o que leva a criança a pensar que na escola tem que ter os mesmos 

hábitos de casa. 

O coordenador pedagógico é o mediador entre o Projeto Pedagógico e a 

práxis docente o que pressupõe a verificação, explicitação ou fortalecimento da 

consonância entre ambos, mesmo que haja inúmeros desafios, conflitos e 

intercorrências em seu cotidiano. (GODOY, 2012). 

De acordo com as professoras, o papel do coordenador pedagógico é 

essencial para ajudar na diminuição da indisciplina, promovendo o diálogo entre as 

famílias e a escola e promovendo projetos e palestras de interesse dos alunos e de 

incentivo a eles a estarem e permanecerem na escola. 

Quando questionamos acerca do papel do coordenador frente à indisciplina, 

obtivemos respostas variadas, as quais estão organizadas no gráfico abaixo: 
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PAPEL DO COORDENADOR FRENTE A INDISCIPLINA

8

4

12

5

7

3

 

Conversar com os alunos  8 

Promover palestras  4 

Organizar projetos juntamente com todos que 
atuam na escola 12 

Trabalhar os valores  5 

Convocar as famílias  7 

Promover atividades para família na escola 3 
 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora (2015) 

 

Esse questionário foi importante para observar a visão das professoras com 

relação à indisciplina e poder ajudá-las e minimizar as dificuldades que elas sofrem 

em sala de aula. 

 

3.2 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 

Depois de analisarmos os questionários aplicados às professoras, 

passaremos, nesta seção, à análise dos que foram aplicados aos alunos. Os 

questionários foram compostos por 10 perguntas, que seguem abaixo: 

1. Você sabe o que é indisciplina?          

2. Você se acha indisciplinado?            

3. Você trata bem os seus colegas?             

4. É certo agredir ou xingar os colegas? 

5. Você respeita e trata bem a sua professora? 

6. Você conhece as regras de comportamento da escola?         

7. Você concorda com as regras de disciplinas propostas pela escola?             

8. Você respeita seus pais ou responsáveis? 
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SIM NÃO AS VEZES ALGUMAS

9. Você tem regras de disciplina em casa?            

10.  Você acha que indisciplina na escola é causada por quê: 

      

Os questionários foram aplicados a 37 alunos do 5º ano, os quais têm, em 

média, 10 anos de idade. Tendo em vista que as nove primeiras questões teriam 

como respostas as opções “sim”, “não”, “às vezes” ou “algumas”, organizamos a 

tabela abaixo, seguida de um gráfico, para visualizarmos as respostas obtidas.  

 

Questões Sim Não Às vezes Algumas 

1  36 – – – 

2  09 27 – – 

3  36 01 – – 

4  – 37 – – 

5  33 – 04 – 

6  25 01  11 

7  37 – – – 

8  35 – – – 

9  35 – – – 

 

Informamos que nem todos os alunos responderam a todas as perguntas, o 

que faz com que tenhamos um número total de respostas variando entre 35 e 37. 

Os dados da tabela estão dispostos no gráfico a seguir: 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora (2015) 
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Considerando que a pergunta número 10 era de múltipla escolha, na qual se 

tinha 5 alternativas, elaboramos a tabela e os gráficos que vêm a seguir. Na tabela, 

temos a quantidade de ocorrência de cada resposta dada pelos alunos, como se 

pode observar abaixo: 

  

Questão 10 

Letra A Letra B Letra C Letra D Letra E 

20  08 01  04 04 

Alternativas Total de Respostas 

A As regras da escola são difíceis 20 

B Porque não tem vontade de cumpri-las 8 

C Acha divertido não cumprir as regras  1 

D Os colegas acham legal que não se cumpra as regras 4 

E Não quer cumprir as regras  4 
Fonte: Tabela elaborada pela autora (2015) 

 

Com o objetivo de tornar mais visíveis os dados constantes na tabela acima, 

elaboramos o gráfico a seguir: 

QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS

20

8

1

4

4

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora (2015) 

 

Os alunos responderam questões sobre indisciplina na escola e sobre o seu 

próprio comportamento diante da indisciplina. 

Todos eles disseram que sabem o que é indisciplina, uma vez que a escola 

os orienta e faz estudos todos os anos e incentiva os alunos a conhecer o estatuto 

da escola e da Secretaria de Educação. Além disso, a orientadora pedagógica 

estuda o estatuto com eles e explica o porquê de cada norma e regra, de modo que 
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os alunos sabem que o que vai de encontro com essas regras é considerado 

indisciplina. 

27 alunos se consideram disciplinada e apenas 09 deles se consideram 

indisciplinado, o que de fato é verdade, pois a nossa escola não apresenta um alto 

índice de indisciplina, conhecemos os nossos alunos, pois a maioria deles fica na 

escola do 1º ao 5º ano. 

36 alunos responderam que tratam bem os seus colegas e que existe 

respeito entre eles, mas dá evidenciarmos que alguns responderam a essa 

pergunta de forma equivocada, pois a maioria dos conflitos que temos no recreio é 

por desrespeito ao colega, eles começam brincando e logo depois estão brigando, 

por causa de uma palavra de desrespeito a mãe do outro ou ao próprio aluno e 

quando acontece um esbarrão mais duro. 

36 alunos disseram que não devem xingar os colegas, é bom saber que os 

alunos tem consciência de que xingar é errado, precisamos fazer com que 

coloquem em prática o que eles já sabem. 

Com relação às professoras, 33 alunos disse que as respeitam, e 04 alunos 

reconhecem o contrário. Os conflitos com elas, na escola em que essa pesquisa 

foi feita, são pequenos, mas acontecem, o que pode ser observado nas respostas 

do questionário, que nos levam a entender o porquê de isso acontecer. 

Segundo Aquino (1998), é obvio que uma relação de respeito é condição 

necessária (embora não suficiente) para o trabalho pedagógico. No entanto, 

podemos respeitar alguém por temê-lo ou podemos respeitar alguém por admirá-

lo. 

Os alunos apresentam mais conflito com os colegas, mas de vez em 

quando alguns desrespeitam as professoras, agredindo-as com palavrões ou 

batendo o ombro em sinal de indiferença, tentando atingi-las e desestabilizá-las. 

As professoras, geralmente, resolvem os problemas dentro da própria sala 

e, quando necessário, pedem ajuda à coordenação ou à direção. 

Causaram admiração os resultados do questionário com relação ao fato de 

os alunos dizerem que não conhecem as regras da escola, já que também 

responderam que concordam com essas regras em outra questão, uma vez que a 

escola trabalha com eles no início do ano com a orientadora educacional e com a 

coordenação pedagógica, estudando o estatuto. 
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Foi bastante interessante ver que 100% dos alunos concordam com as 

regras da escola. Mas então, por que não cumpri-las? Essa é uma pergunta difícil 

de responder e parece que alguns alunos têm a necessidade de chamar a 

atenção para si, mesmo que seja desobedecendo às regras. 

35 alunos disseram que respeitam seus pais ou responsáveis e 02 não 

responderam, isso não condiz muito com a realidade que presenciamos. Quando 

alguns pais ou responsáveis são convocados à escola por causa da indisciplina 

dos filhos, vemos, na realidade, as acusações e desordem que existem no 

relacionamento entre eles. Isso nos deixa preocupados, pois, se a criança não 

respeita a autoridade dos pais ou responsáveis, será muito mais difícil que 

respeite as autoridades da escola. 

Essas crianças, geralmente, não têm regras em casa, não são habituadas 

ao diálogo e, muitas vezes, recebem tudo nas mãos, pois, os pais passam muito 

tempo longe delas e querem compensar a ausência com presentes. Desse modo, 

as crianças que têm regras, organização e acompanhamento dos pais tendem a 

não ter dificuldades em respeitar as regras da escola, muito menos as pessoas 

em que nela atuam. 

Na última pergunta do questionário, 20 alunos responderam que acham 

difícil cumprir as regras da escola, mas alguns disseram que não têm vontade de 

cumpri-las. Apenas 01 aluno afirmou que acha divertido não cumpri-las ou acham 

legal mostrar para os colegas que não precisa cumpri-las ou, ainda, simplesmente 

não quer cumpri-las. 

Vimos que 20 alunos acham difícil cumprir as regras de disciplina da 

escola, mas sabemos que a maioria desses alunos não é indisciplinada e 

apresenta um bom relacionamento com todos na escola. 

Os alunos que não têm vontade de cumprir as regras também demonstram 

dificuldades de se adaptar com a professora e com os colegas, pois, na maioria 

das vezes, são crianças que gostam de desafiar, de tentar ver os limites de 

paciência da professora. Então, preferem estabelecer suas próprias regras, são 

crianças tentando conhecer seus próprios limites e até onde podem ir ao local em 

que estudam. 

Os demais, ou seja, 08 alunos, demonstram imaturidade e não se ajustam 

às regras porque querem se tornar engraçados e aceitos pelos outros, daí a 

transgressão para poderem serem vistos pelos colegas. 
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Com esses resultados da coleta de dados, pude observar que, na escola 

pesquisada, a indisciplina é bem pontual, a maioria dos alunos não apresenta 

problemas nessa área e aqueles que insistem em burlar as regras e normas não o 

fazem por motivos severos, mas são apenas crianças que precisam, na maior 

parte das vezes, de orientação, acolhimento e atenção. 

A coordenação deve ter um olhar diferenciado para essas crianças, fazer 

com que elas tenham vontade de vir à escola para estudar, entendendo que esse 

é um ótimo caminho para uma vida melhor. 

Quanto às professoras, devemos sempre ter em vista as suas 

necessidades e atendê-las nos momentos de conflito, ajudando-as nessa difícil 

arte de ensinar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo inicial desta pesquisa era saber qual a relação da coordenação 

pedagógica com fatores os determinantes da indisciplina na escola. 

A pesquisa foi feita no contexto escolar, com as professoras e com alunos 

de duas turmas do 5º ano. 

Percebeu-se que os alunos começam a maioria dos conflitos com as 

brincadeiras, nas quais começam a brincar e vão se envolvendo, falam mais alto 

um com o outro, começam a discutir e, muitas vezes, partem para agressões 

físicas e/ou verbais. 

No estudo do comportamento e conflitos dos alunos, evidenciou-se que 

suas dificuldades de relacionamento com os colegas e com a professora, no 

âmbito escolar, e que a dificuldade de relacionamento de alguns alunos que 

acham que devem resolver seus conflitos através de brigas e xingamentos vêm da 

falta de limites e conhecimentos das regras e normas propostas. 

Tantos conflitos acontecem pela falta de tolerância dos alunos uns com os 

outros, pela falta de orientação prévia da família, que vem falhando na maioria das 

vezes, deixando de dialogar em casa e de instruir a criança com os valores 

necessários ao bom andamento das relações humanas. 

Deve-se buscar, no âmbito escolar, resolver as questões de indisciplina de 

uma forma coletiva, envolvendo todos os atores da escola nesse ideal.  A escola 

não pode fazer vista grossa a esse problema, mas, pelo contrário, temos que 

acreditar que toda criança e todas as pessoas são passíveis de orientação e 

mudança de comportamento. 

Essa questão da indisciplina deve ser vista como responsabilidade de todos 

e, no caso do coordenador pedagógico, deve ser abraçada como uma das mais 

importantes causas na escola, haja vista que esse profissional é indispensável 

nesse trabalho e deve fazer a mediação entre todos que convivem na escola. 

O coordenador pedagógico deve ter a sensibilidade de entender os conflitos 

que acontecem entre os próprios alunos, entre os professores e entre os alunos 

com os professores. Esses conflitos, às vezes, são explícitos, mas, muitas vezes, 

são velados e demoram a aparecer e, quando isso acontece, geralmente, causam 

grandes problemas na escola. 
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Neste trabalho, foram encontradas respostas que esclarecem algumas 

indisciplinas na escola, que acabam causando desconforto às professoras e aos 

alunos, como por exemplo: conversa excessiva, movimentação na sala de aula, 

desrespeito à professora e aos colegas, falta da família na escola, falta de 

tolerância entre os colegas. 

Também foi possível sentir o que as professoras e os alunos esperam que 

a coordenação pedagógica haja como organizadora de projetos, que busque 

pessoas especializadas para fazer estudo e palestras (formação continuada) e 

que, principalmente, consiga trazer a família para dentro da escola com atividades 

atraentes para ela. 

Percebe-se, ainda, que os alunos precisam conhecer as normas da escola 

e quais as punições por não cumpri-las, mas, acima de tudo, participar da 

elaboração da maioria delas, já que algumas vêm prontas da Secretaria de 

Educação. O aluno ou qualquer pessoa tem mais facilidade de aplicar ou respeitar 

aquilo que ajudou a construir. Em relação à necessidade de aplicação de 

punições, elas devem ser feitas de forma clara e calma, não colocando o aluno em 

situação de constrangimento. 

No percurso de elaboração deste estudo, algumas dificuldades foram 

encontradas na aplicação do meu instrumento de coleta de dados, posto que 

algumas docentes e alguns alunos demorassem muito a devolver os 

questionários, principalmente porque foi no período da greve dos professores, o 

que ocasionou um desconforto em relação ao cumprimento de prazos e entregas 

de atividades relativas ao cumprimento da escrita deste trabalho. 

Outra dificuldade foi quanto às respostas dadas pelas professoras nos 

questionários, pois elas deveriam marcar apenas uma resposta e algumas 

acabaram marcando mais de uma, o que pode causar certa estranheza na 

tabulação dos dados. 

Apesar dos problemas enfrentados, foi possível chegar a algumas 

conclusões, tal como a de que a coordenação pedagógica é essencial na escola, 

já que todos esperam que parta do coordenador a iniciativa de buscar soluções e 

que faça o link entre alunos, professoras e gestoras e que procure promover uma 

escola viável e agradável pra todos. 

Esse trabalho traz como contribuição para a educação a visão de que uma 

criança não deve ser considerada um trabalho acabado, mas que está em 
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formação; e que nós, educadores, devemos ter um olhar diferenciado para cada 

uma delas. Devemos buscar entender o porquê de algumas crianças se rebelarem 

contra as regras e normas da escola e ajudá-las a encontrar um caminho melhor 

em que deve andar. 

O coordenador pedagógico é o mediador entre o Projeto Pedagógico e a 

práxis docente, o que pressupõe a verificação, explicitação ou fortalecimento da 

consonância entre ambos, mesmo que haja inúmeros desafios, conflitos e 

intercorrências em seu cotidiano (GODOY, 2012). 

A coordenação pedagógica deve servir como espaço de reflexão e 

mudança, visando desenvolver um trabalho que acolha todos os que atuam na 

escola.  

Por fim, este trabalho aponta para a necessidade e a importância, no 

âmbito escolar, de o coordenador pedagógico ser um elo de apoio tanto para a 

gestão, como para o professor e, principalmente, para o aluno, como um elo entre 

os agentes da escola e como mediador de conflitos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 

Escola Classe 13 de Taguatinga        Série: __________ 

 

1) Você sabe o que é indisciplina?               (  ) sim                          (  ) não 

 

2) Você se acha indisciplinado?                   (  ) sim                          (  ) não 

 

3) Você trata bem os seus colegas               (  ) sim                        (  ) não 

 

4) É certo agredir ou xingar os colegas?      (  ) sim                         (  ) não 

 

5) Você respeita e trata bem a sua professora? 

            (  ) sim                        (  ) não                           (  ) às vezes 

 

6) Você conhece as regras de comportamento da escola? 

            (  ) sim                       (  ) não                            (  ) algumas 

 

7) Você concorda com as regras de disciplinas propostas pela escola? 

            (  ) sim                       (  ) não 

 

8) Você respeita seus pais ou responsáveis? 

            (  ) sim                      (  ) não 

 

9) Você tem regras de disciplina em casa? 

           (  ) sim                        (  ) não 

 

10)  Você acha que indisciplina na escola é causada porque: 

 (  ) as regras da escola são difíceis de cumprir. 

 (  ) porque não tem vontade de cumpri-las 

 (  ) Você acha divertido não cumprir as regras 

 (  ) Você acha que os colegas acham legal você não cumprir as regras 

 (  ) Você simplesmente não quer cumpri-las 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS PROFESSORAS 

Escola Classe 13 de Taguatinga 

1) O que é indisciplina? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Que tipo de indisciplina você observa na escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

3) O que a coordenação pedagógica pode fazer para diminuir a indisciplina na 

escola? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4) A família pode ajudar a diminuir a indisciplina na escola? Como? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Quais as suas sugestões para diminuir a indisciplina na escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 


