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EPÍGRAFE 
 

“A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação 

para a vida, é a própria vida”.  

John Dewey 



 
 

 

RESUMO 
 

O presente estudo pretende analisar os fatores que contribuem para a 
ocorrência da indisciplina e da violência na escola, a fim de propiciar ao coordenador 

pedagógico uma atuação exitosa na construção de um ambiente favorável à 

aprendizagem. Pretende-se investigar quais as manifestações de indisciplina e 
suas prováveis causas em uma escola classe da rede de ensino da Secretaria 
de Educação do Distrito Federal, analisar as opiniões dos participantes sobre o 

tema pesquisado e investigar alternativas práticas de como lidar com esse 
fenômeno a fim de criar condições necessárias à realização do trabalho 
pedagógico. A questão que se propõe investigar trata-se da relevância do 

conhecimento sobre as causas da indisciplina e da violência na Escola para a atuação 

do coordenador pedagógico. O tipo de pesquisa escolhido foi a perspectiva 
qualitativa de abordagem descritiva, valorizando a observação sistemática e a 
entrevista dos envolvidos como elementos principais. Os resultados apontam 
para a necessidade do coordenador de conhecer bem o assunto para lidar com 
de forma eficaz e contribuir para a qualidade de ensino ofertada na escola, seja 
por meio das ações que visam prevenir a indisciplina e regular o ambiente 
educativo, seja por meio da formação continuada dos docentes sobre o tema 
em questão. A motivação para a realização desse trabalho encontra-se na 
convicção de que a educação é a mola propulsora para a transformação social. 
 

Palavras chaves: Indisciplina; Aprendizagem; Sociedade 
contemporânea; Prática docente.  
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APRESENTAÇÃO 

 

A sociedade atual vivencia um período de profundas mudanças sociais e 

culturais em que a tecnologia e a mídia exercem papéis relevantes. As crianças 

e os jovens de hoje são influenciados pelo papel apelativo e invasivo dos 

veículos de comunicação.  

A sociedade contemporânea convive com a sensação de impunidade 

demonstrada cotidianamente pelos meios de comunicação. Impressiona a 

dimensão que vem tomando a inversão de valores. Em muitos lares, são as 

crianças que decidem o que e quando comprar algo. São elas que ditam as 

regras do jogo, sob pena de sofrerem futuros traumas. Assistimos a falha das 

instituições no que diz respeito a educar, a humanizar.  

A escola, acostumada com os alunos “obedientes e comportados” 

começou a vivenciar situações que demonstram claramente os reflexos dessa 

sociedade. Alunos que não aceitam passivamente regras impostas, a perda de 

interesse pelo currículo e constantes episódios de violência contra colegas e 

até contra o professor. Para os jovens, segundo Dayrell (2007), a escola 

tornou-se distante dos seus interesses, reduzida a um cotidiano enfadonho, 

com professores que pouco acrescentam à sua formação, tornando sua 

permanência a ela, cada vez mais obrigatória, tendo em vista a necessidade 

dos diplomas. 

Nesse contexto, muitos professores desmotivados pela constante 

desvalorização, encontram-se desanimados, pois são eles quem lidam 

concretamente com as situações de conflito e com a perda de poderes, 

passaram também a empurrar o problema para a direção da escola excluindo-o 

de suas salas de aula.   

O que fazer então em meio a tantas mudanças? Como oferecer 

educação de qualidade, resgatar o interesse do novo aluno, vislumbrado com 

um mundo com tantas opções tecnológicas, que nada tem a ver com o que é 

ensinado na escola e que é muito mais interessante e dinâmico? Como 

encontrar a direção, o novo papel da escola diante do novo educando e 
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construir um ambiente favorável à aprendizagem? A escola sempre foi vista 

capaz de transformar o homem, educá-lo e moldá-lo para atuar positivamente 

na sociedade. Como retomar o seu papel, afinal? 

É nesta perspectiva que se pretende desenvolver essa pesquisa com 

foco no trabalho do coordenador pedagógico. A questão que se buscou 

investigar foi: “Qual a relevância do conhecimento sobre as causas da 

indisciplina e da violência na Escola para a atuação do coordenador 

pedagógico?” Elaborou-se como objetivo geral, analisar os fatores que 

contribuem para a ocorrência da indisciplina e da violência na escola, a fim de 

propiciar ao coordenador pedagógico uma atuação exitosa na construção de 

um ambiente favorável à aprendizagem e como objetivos específicos 

apresentados a seguir: 

 Identificar as manifestações e prováveis causas da indisciplina e 

da violência que se manifestam no ambiente escolar. 

 Analisar as opiniões dos participantes sobre o tema pesquisado. 

 Investigar, de maneira prática e teórica, formas de lidar com a 

indisciplina e violência na escola. 

A pesquisa realizou-se em uma escola classe de Ceilândia, tendo como 

participantes 200 alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, na faixa etária 

de dez a doze anos. Nessa escola, como em qualquer outra, manifestações de 

indisciplina e violência acontecem e atrapalham o trabalho docente, gera 

transtornos para a escola, e causa prejuízos ao desenvolvimento dos 

educandos. 

A motivação para esse estudo encontra-se no fato da pesquisadora ter 

interesse em aprofundar um assunto tão relevante para a realização do 

trabalho pedagógico. No ano do presente estudo, a pesquisadora foi agredida 

fisicamente por uma aluna de oito anos que agredira também outros 

profissionais da escola, além dos próprios colegas. A questão tornou-se nesse 

momento mais inquietante, pois percebemos que não sabíamos como lidar 

com a situação e por isso decidimos aprofundar os estudos sobre a temática 

com vistas ao aperfeiçoamento da prática pedagógica tanto na função de 

coordenadora como da profissão docente. 
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I - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 O aluno contemporâneo e a escola  

 

A escola atual está povoada de sujeitos contemporâneos, moldados pela 

cultura moderna no contexto de uma sociedade que vem evoluindo 

constantemente. É a cultura das diversas linguagens e dos símbolos que define 

o perfil do educando do século XXI. É fruto também de uma sociedade que 

vivencia a falência das instituições responsáveis pela disseminação dos 

princípios básicos da humanidade ao passo que uma inversão de valores é 

percebida claramente nas atitudes cotidianas. 

O contexto histórico de cada época define o perfil do aluno de acordo 

com a cultura produzida pelo seu meio. A sociedade vivencia um período de 

profundas mudanças históricas e culturais, de abertura para questões até 

pouco tempo consideradas conservadoras, como a situação da mulher, por 

exemplo, que tinha seus direitos, os mais básicos, restringidos. Além disso, a 

democracia revelou uma nova ordem na qual a liberdade de expressão passou 

a ser cultivada como um valor importante, contrariando uma época bem 

próxima em que ela era totalmente cerceada. Uma sociedade que vive em um 

estado livre, de direito, laico. 

É nesse contexto que se insere o aluno contemporâneo. Como não 

poderia ser diferente, ele também sofreu muitas mudanças. Hoje ele quer 

participar, manifestar seus anseios, conhecer e vivenciar seus direitos. Além 

disso, é extremamente ativo e curioso sobre o mundo que o cerca, pois em sua 

realidade depara - se com informações mil de acesso facilitado. Por isso, ele 

passou de receptor do conhecimento para construtor de seu próprio saber. 

Segundo Fávero Sobrinho (2010) 

O aluno que está em sala de aula já não corresponde a 
nenhuma das representações propostas pela cultura escolar de 
natureza iluminista, porque, hoje, na posição de sujeito do 
conhecimento, ele é, sobretudo, um sujeito histórico, que traz 
para a sala de aula um repertório de experiências constitutivas 
da cotidianidade da sociedade contemporânea (FÁVERO 
SOBRINHO, 2010, p.8).  
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A escola por sua vez, ainda não percebeu que atender esse aluno 

demanda novas posturas e perspectivas em suas ações e por vezes, parece 

acreditar que o aluno é o mesmo ser obediente e passivo pronto a aceitar 

naturalmente a autoridade institucional do mestre. “A idéia consolidada pela 

educação moderna de que as crianças e jovens são obedientes e dependentes 

não corresponde mais à realidade contemporânea” afirma o educador 

argentino Norodowzky (2001), apud Fávero Sobrinho (2010, p.2). A instituição 

escolar ainda não se deu conta de que necessita planejar o seu trabalho 

considerando as mudanças da sociedade em cada época. Segundo Dayrell 

(2004), 

a educação diz respeito aos processos de construção do ser 
humano como tal, nos quais educar é humanizar. Assim, os 
processos educativos estão intrinsecamente ligados às 
diferentes temporalidades humanas, demandando posturas e 
metodologias próprias a cada uma delas (DAYRELL, 2004, 
p.3). 

 

 É evidente que a escola como instituição transformadora precisa 

conhecer as características históricas e culturais da sociedade para cumprir 

efetivamente o seu papel. Porém, o que acontece é que a escola se mantém 

distante, isolada, preocupada com os aspectos pedagógicos em si, e esquece-

se dos fatores que influenciam, quando não determinam, o êxito ou não de 

suas ações educativas. Fatores esses, inerentes ao processo de evolução da 

sociedade, como a indisciplina e a violência manifestadas dentro e fora do 

espaço escolar. 

 

1.2 O problema da indisciplina e da violência 

 

 O ambiente escolar vivencia um período em que se constata a incidência 

de constantes episódios de indisciplina e violência. As queixas que antes 

partiam das séries finais do ensino fundamental ao ensino médio, hoje 

aparecem até mesmo nas classes de educação infantil. Arroyo (2007), afirma 
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que “a violência, especificamente a violência infanto-juvenil, é um grave 

problema contemporâneo” (p.790). Citada por muitos pesquisadores e pelos 

professores que são os que mais de perto vivenciam e sofrem com a 

problemática, a indisciplina ilustra um dos mais sérios, complexos e 

desafiadores problema da escola brasileira, conforme estudo realizado por 

Luciano Campos Silva (2010).  

A problemática da indisciplina e da violência nas escolas tem causado 

prejuízos à aprendizagem dos alunos e consequentemente ao processo de 

ensino em geral, pois é evidente que, em uma sala de aula em que, a maior 

parte do tempo, o professor passa tentando resolver conflitos ou garantir a 

ordem, para iniciar a aula, o período previsto para a realização de atividades 

que favoreçam a aprendizagem torna-se improdutivo. Sobre o assunto, Silva 

(2010), afirma que, segundo o relatório nacional do -“Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes” (PISA, 2001), “o clima disciplinar de uma escola 

constitui um dos fatores que mais influenciam o desempenho acadêmico dos 

estudantes” (p. 1). Segundo o autor, todos os alunos são prejudicados pelo 

clima disciplinar comprometido de uma escola, porém os mais prejudicados são 

os alunos com nível socioeconômico e cultural desfavorecido. Arroyo (2007), 

também afirma: 

Temos pouco acúmulo sobre os impactos nos processos de 

aprendizagem escolar das perversas e destrutivas formas com 

que a sociedade contemporânea vitima os coletivos de 

crianças, adolescentes e jovens, sobretudo populares 

(ARROYO, 2007, p. 789). 

A família também sofre com o problema, pois quando sua presença é 

solicitada à escola, percebe-se o desespero diante da situação. Frases do tipo: 

“não sei mais o que fazer com ele” ou “trabalho o dia todo e não tenho tempo” 

são jargões dos pais ouvidos frequentemente no ambiente escolar.  Segundo 

Vasconcellos (1997), a família, “de centro de convivência e espaço de 

formação básica do ser humano transformou-se, na ótica da classe dirigente, 

em unidade de restabelecimento de força de trabalho e de consumo” (p. 234). 

De acordo com o autor, numa sociedade onde o consumo é a ordem, os pais 

são cada vez mais forçados a dedicar-se ao trabalho, diminuindo assim, a 

convivência com os filhos, tão importante para o desenvolvimento deles. 
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Diante disso, é evidente que o problema precisa ser enfrentado e antes 

de tudo, é necessário entender que, a disciplina, segundo Vasconcellos (1997), 

está ligada a uma série de questões e não pode ser vista de forma isolada fora 

da realidade maior. De acordo com o autor, para entender a problemática da 

indisciplina escolar é necessário compreender que a sociedade, a escola e as 

relações humanas sofreram profundas mudanças. Além disso, segundo ele, há 

uma crise do ponto de vista dos objetivos (sentido para as coisas) e dos limites 

que está diretamente associada à indisciplina. 

Na escola é fácil perceber essa falta de objetivos. Parcelas significativas 

de  alunos não vêem mais a necessidade de estudar para alcançar um futuro 

melhor e não percebem que por meio dos estudos pode haver elevação do 

nível sócio-econômico e cultural. A escola, por sua vez,  ao pautar-se pelo 

discurso da ascensão social por meio dos estudos, não busca outras formas de 

despertar o interesse pelo conhecimento e fica perplexa diante da postura do 

educando que já não reage aos velhos apelos. Segundo Vasconcellos (1997), 

a crise dos objetivos se manifesta de diversas formas na escola, porém a mais 

difícil de enfrentar “é a absoluta falta de sentido para o estudo por parte dos 

alunos” (p.31). 

O enfrentamento da problemática envolve uma série de questões e a 

principal delas é entender que o processo de mudança não acontece de um dia 

para o outro. A mudança de postura é processual e pautada na intervenção 

contínua e pontual. A conscientização de que somente a incorporação da visão 

de escola transformadora trará impactos sobre a realidade faz-se necessária. O 

acreditar é parte da profissão docente.  Segundo Vasconcellos, (1997) “É 

preciso apontar para a possibilidade da escola como elemento de mudança das 

relações sociais, de tal forma que se possa voltar a ter esperança de um futuro 

melhor” (p. 243). Para o autor, o primeiro passo para a escola resgatar o 

sentido do seu trabalho pedagógico é 

o resgate do sentido da tarefa educativa: compreender o 
conhecimento como instrumento de transformação. Resgatar o 
sentido do conhecimento.  Conhecer para quê? Para poder 
compreender o mundo em que vivemos, para poder usufruir 
dele, mas sobretudo para poder transformá-lo! 
(VASCONCELLOS, 1997, p.243). 
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 A escola não deve fechar os olhos ou esquivar-se do problema em 

questão. Deve sim, enfrentá-lo com a utopia típica da profissão docente. 

Segundo Vasconcellos (1997), “ser professor é essencialmente acreditar na 

possibilidade desse vir-a-ser” (p.243). O autor afirma que a esperança faz parte 

da essência do trabalho docente. Sem essa crença no papel transformador da 

escola, estamos fadados a perder completamente o sentido da prática 

pedagógica, conforme afirma Arroyo (2007), é preciso 

acreditar nas possibilidades de todo ser humano, desde a 
infância, se tornar humano, acreditar que toda criança-
adolescente é perfectível. Quando essa crença inerente ou 
constituinte da Pedagogia se perde, o pensar e fazer 
pedagógicos perdem seu sentido histórico, social e cultural 
(ARROYO, 2007, p. 805).  

 Acreditar, portanto, é o primeiro passo, porém o caminho para a 

mudança nas estruturas que envolvem a problemática é um longo processo e 

exige novas atitudes e ações. É importante lembrar que, segundo Vasconcellos 

(1997), o problema da disciplina é responsabilidade de todos: família, 

sociedade, escola, professor e aluno, mas certamente, nem todos estão 

interessados em resolvê-lo. Para ele, cada seguimento deve assumir suas 

responsabilidades específicas e exigir que o outro também assuma as suas. O 

autor, em seu trabalho “Os desafios da disciplina em sala de aula e na escola”, 

cita uma série de possibilidades que podem contribuir para a “construção de 

uma nova disciplina em sala de aula e na escola” (p. 243) que vão desde a 

construção do Projeto Político Pedagógico, por meio da participação de todos 

os envolvidos no processo educativo, até o comprometimento com a 

construção de uma nova ética social. 

 

 

1.3 Conhecer para compreender o problema  

 

  

 Embora os termos indisciplina e violência sejam comumente 

relacionados, no campo conceitual eles se diferenciam. Essa distinção é 

salutar, tendo em vista que os transtornos gerados pela fusão dos termos 
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causam prejuízos aos envolvidos, precisamente aos alunos. Uma criança que 

apresenta comportamentos indisciplinados na escola, não pode ser 

considerada violenta. A escola deve distinguir esses conceitos para saber lidar 

com cada uma das manifestações que ocorrem nas relações humanas no seu 

interior. Arroyo (2007), chama a atenção para esse fato, quando diz que 

o conjunto de condutas indisciplinadas que sempre 
aconteceram nas escolas passou a ser interpretado e 
classificado como violências, elevando a diversidade de 
condutas desviantes a essa condição e segregando os alunos 
antes tidos como indisciplinados na categoria mais temida, 
segregadora e estigmatizante de violentos (ARROYO, 2007, p. 
789). 

 Por apresentar características que dizem respeito à ruptura de regras, os 

dois conceitos se tornam difusos, mas um estudo mais aprofundado revela que 

apesar da violência escolar ser comumente associada à indisciplina, atos 

indisciplinados não podem ser confundidos com violência.  Outrossim, a escola 

não deve atribuir à indisciplina, atos violentos, sob pena de banalizá-los e dar 

margem para que o problema atinja uma dimensão incontrolável causando 

prejuízos sociais, psicossociais e  físicos às vítimas, como também para toda a 

comunidade escolar. 

 A função da escola é para além de transmitir conteúdos, ensinar 

habilidades e competências. Seu espaço deve ser permeado pela sensação de 

segurança, justiça e equidade. Para tanto, deve haver coerência nas ações e 

no discurso pedagógico. É importante tratar os conflitos e atos de indisciplina 

com a atenção que eles merecem. Sobre o assunto, Silva (2010), afirma: 

“muitos pesquisadores têm alertado para o risco de as escolas e os 

professores “deslizarem sistematicamente” incluindo, sob a rubrica de 

violência, comportamentos triviais de estudantes” (p.5). Em contrapartida, 

comportamentos considerados extremamente violentos, por muitas vezes, são 

banalizados e tratados meramente como atos de indisciplina. 

 Por isso, é tão importante esclarecer esses conceitos. Silva Neto (2011), 

chama atenção para a dificuldade de encontrar acepções para indisciplina e 

violência, ao passo que a fusão de suas fronteiras é facilmente encontrada em 

muitos trabalhos acadêmicos. Sobre a gravidade dessa fusão, alerta Camacho 
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Quem considera ações como depredação, brincadeiras de mau 
gosto ou agressão verbal e física como indisciplina “está 
fazendo uso de máscaras, porque – por algum motivo ou 
mecanismo acionado no processo de socialização – não está 
conseguindo ver esses atos como violência” (CAMACHO, 
2000, p. 163 apud SILVA NETO, 2011, p.28). 

 Nesse sentido, faz-se necessário manter um olhar atento e esclarecido 

sobre as diferenças que demarcam os limites entre indisciplina e violência. No 

que diz respeito à violência, há um consenso entre estudiosos, segundo Silva 

Neto (2011) que apresenta sua definição como, “ruptura da relação, destruição 

do outro, desrespeito, negação do outro, podendo a ação situar-se no campo 

físico, psicológico ou ético” (GALVÃO, 2004; CANDAU, 1999; SPOSITO, 1998 

apud Silva Neto (2011, p. 29). Já com relação à indisciplina, não encontramos 

esse consenso, segundo o autor, os conceitos aproximam-se da definição de 

violência. Para superar esse dilema, Silva (2010), apresenta elementos que 

contribuem para a distinção desses fenômenos: 

Embora existam de fato algumas semelhanças entre esses 
dois fenômenos, - o que faz com que eles se confundam em 
certas ocasiões -, são algumas de suas características 
específicas que permitem melhor distingui-los: a natureza das 
regras que eles violam, a gravidade intrínseca presente em 
cada um desses atos e as conseqüências imediatas que eles 
podem acarretar para a integridade física, psicológica e moral 
dos sujeitos (SILVA, 2010, p.5). 

 As diferenças entre a indisciplina e a violência, segundo o autor, estão 

na gravidade das regras violadas e nas conseqüências que elas trazem para o 

sujeito. Enquanto atos de indisciplina perturbam o andamento das aulas, 

trazendo prejuízo acadêmico para os estudantes, a violência atinge regras 

sociais mais abrangentes que podem causar diversos danos às pessoas ou às 

instituições. O autor ressalta ainda que os comportamentos que caracterizam a 

violência apontam para “a existência do poder destrutivo, do uso da força física 

e das figuras do agressor e/ou da vítima como elementos consensuais” (p. 6). 

O bullyng, tão comentado atualmente, exemplifica a situação exposta acima, 

quando um só alvo é evidenciado. 

Para entender o conceito de indisciplina, segundo Silva (2010), é preciso 

pensar na definição de disciplina e o autor define com clareza o conceito desse 

vocábulo quando diz que a palavra “tende a designar um conjunto de regras e 
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de ações que visam regular o convívio e o cumprimento das atividades pelos 

sujeitos numa dada instituição” (p. 3). Assim sendo, podemos compreender a 

indisciplina como o descumprimento dessas regras que regulam e garantem o 

andamento das atividades pedagógicas. O autor afirma que 

os comportamentos de indisciplina apresentam uma pequena 
gravidade intrínseca, sendo condenados mais pela perturbação 
que podem gerar no ambiente escolar do que pelas 
conseqüências imediatas que poderiam acarretar à integridade 
física ou psicológica dos sujeitos (SILVA, 2010, p. 5). 

 Portanto, tanto a indisciplina  - quando ocorre com certa frequência e 

intensidade - como a violência trazem prejuízos ao processo de ensino 

aprendizagem, porém as formas de lidar com cada uma são diferentes em 

detrimento de suas especificidades. Felizmente encontramos na literatura 

caminhos que apontam para a reversão e prevenção dessas situações nas 

escolas. Conhecimento e disposição em fazer a diferença são os primeiros 

passos. 

 

1.4 Os desafios da indisciplina e da violência escolar e atuação do 

coordenador pedagógico 

 

Ao longo da história do Brasil, desde os tempos da colonização, 

acompanhamos a evolução da educação brasileira. Conforme a sociedade 

evoluiu a educação também se desenvolveu. Talvez em ritmo mais lento, pois 

somente nas últimas décadas passamos a considerar a importância de um 

espaço participativo e democrático, ao passo que compreendemos a relevância 

do trabalho coletivo dentro da escola. 

Com as crescentes transformações ocorridas no cenário da educação 

brasileira surgiu o coordenador pedagógico. Um profissional que já 

desempenhou diversas funções em diferentes contextos na escola. Até 1970, o 

coordenador pedagógico desempenhou o papel de controle e hierarquização 

do poder, tendo em vista o contexto cultural e político da época. Segundo 

Fernandes (2005), na década de 1980, esse profissional passou a assumir uma 

postura mais participativa que favoreceu o trabalho coletivo na escola, por meio 

de novas experiências pedagógicas vivenciadas.  
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Em seguida, em consonância com o novo cenário político brasileiro, a 

sociedade reivindicou uma escola mais justa e democrática, abrindo caminhos 

para políticas educacionais mais abertas, criando uma nova forma de gestão 

escolar. Com a implantação de novos modelos educacionais o coordenador 

pedagógico passou a desempenhar uma função articuladora, voltada para as 

reais necessidades pedagógicas da escola, como apoio ao professor. 

Hoje, o papel do coordenador tem se mostrado mais definido, embora 

não seja essa a realidade de todo país. A formação dos docentes, as 

expectativas educacionais, a própria transformação da sociedade que 

impulsiona a evolução da educação, entre outros fatores, contribuíram para 

que a função desse profissional passasse a focar as questões pedagógicas 

prioritariamente. Segundo Pires (2005), a função prioritária do coordenador 

pedagógico é a de planejar e acompanhar a execução de todo o processo 

didático-pedagógico da escola. O autor diz ainda que, “quanto mais esse 

profissional se voltar para as ações que justificam e configuram a sua 

especificidade, maior também será seu espaço de atuação” (p. 182). Em 

muitas escolas, o coordenador é o que substitui o professor quando este falta, 

resolve todo tipo de assunto emergencial, envolve-se em questões de ordem 

disciplinar e assume uma infinidade de tarefas que acaba por inviabilizar o 

desempenho de seu papel principal. 

Tendo em vista a complexidade de suas funções, é fato que uma escola 

que não prima pelo clima de disciplina e respeito em seu espaço, tornará o seu 

trabalho muito mais difícil, a julgar pela quantidade de ocorrências que lhes 

serão encaminhadas. Por isso, propomos a reflexão de que a prevenção da 

indisciplina e o cultivo da cultura da paz, do respeito, da vivência dos valores 

importantes a toda convivência humana faz-se mais que necessário. 

Sendo o acompanhamento das questões pedagógicas, a função 

prioritária do coordenador pedagógico, esse profissional precisa dedicar-se ao 

trabalho de construir um ambiente favorável à aprendizagem nas escolas. Para 

tanto, deve investir na formação docente promovendo debates e estudos sobre 

a temática da indisciplina, pois é ela a responsável pelos maiores problemas 

relacionados ao insucesso do processo educativo. 
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O coordenador pedagógico pode e deve orientar os professores sobre a 

importância do reconhecimento da autoridade docente na escola, considerando 

o atual contexto de gestão democrática. Partindo do princípio que o docente é 

responsável pelo planejamento e andamento das atividades que conduzem o 

processo educativo, é necessário utilizar estratégias que garantam um “bom 

clima disciplinar” (SILVA, 2010) nas salas de aula para que o desenvolvimento 

dessas atividades atinja o objetivo principal: a aprendizagem dos alunos. Sobre 

o assunto, Silva (2010), afirma que  

um bom clima disciplinar pautado pelo respeito à autoridade do 
professor e às regras de convivência e trabalho constitui uma 
condição fundamental para garantir às crianças e jovens uma 
educação de qualidade, que lhes propicie o aprendizado dos 
conhecimentos, valores e atitudes indispensáveis ao exercício 
da cidadania. (SILVA, 2010, p.2). 

 

 O que temos dito parece óbvio, mas o que se percebe é que a escola 

parece ter perdido a noção de que precisa garantir um bom “clima disciplinar” 

(SILVA, 2010) para que possa ocorrer aprendizagem em todas as dimensões. 

Os professores perderam a autoridade e caíram no discurso do “não poder” 

(grifo nosso). Educar não faz parte da profissão docente? Para tanto o 

professor não necessita assumir a autoridade que a função lhe confere? É 

evidente que sim e, o coordenador pedagógico pode juntamente com os 

docentes discutir o assunto e propor medidas como reuniões em que seja 

discutido e elaborado o regimento interno da instituição com a participação de 

todos os seguimentos da comunidade escolar e fazer valer esse documento. 

 Já em sala de aula, o professor precisa ser orientado quanto a sua 

postura de construir regras com a participação dos alunos e cumpri-las com 

firmeza e consistência. Segundo Silva (2010), as regras cumprem a função de 

meio educativo ao permitirem a realização do trabalho pedagógico. O autor 

afirma ainda que 

ao professor não é conferido apenas o direito de educar, mas 
também a autoridade de decidir sobre os meios mais 
adequados para que esse trabalho educativo se realize, o que 
pressupõe algum nível de controle sobre as condutas dos 
estudantes, inclusive por meio da aplicação de sansões 

socialmente aceitas (SILVA, 2010, p. 3). 
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 Quando falamos aqui de autoridade docente, não estamos falando de 

austeridade ou autoritarismo. Embora muitos dos profissionais da educação 

considerem o termo disciplina parte da pedagogia tradicional ou mesmo 

conservador e retrógrado, ele não deveria ser desprezado pelo simples fato de 

notarmos sua importância em todas as instâncias da vida em sociedade. O 

indivíduo necessita saber que há regras para conviver em grupo e, qual o 

melhor lugar para aprender isso, senão na escola? Segundo Silva (2010), um 

bom clima disciplinar pautado pelo trabalho com regras além de garantir as 

condições do trabalho pedagógico, oportuniza aos alunos o aprendizado de 

valores indispensáveis ao exercício da cidadania, como “o cumprimento de 

obrigações, o senso de responsabilidade, o gosto pelo trabalho, o zelo pelo 

patrimônio público, o respeito às pessoas, às autoridades, às leis e às 

diferenças culturais” (p. 4). O autor diz ainda que “as regras de disciplina 

deveriam ser encaradas como um meio essencial para que o trabalho 

pedagógico se realize, uma vez que disciplinar a conduta dos estudantes 

constitui um direito e uma responsabilidade de todo educador” (p.4). 

 É necessário que a escola compreenda que a construção de um 

ambiente favorável à aprendizagem deve ser pautada pelo diálogo, pela 

participação coletiva, pelo respeito à liberdade de expressão, mas também pelo 

respeito e cuidado com os seres humanos, tanto educadores quanto alunos 

que ali convivem. Todos devem ter seus direitos garantidos para poder 

conviver e aprender juntos. Para tanto, as manifestações de indisciplina devem 

ser tratadas com atenção e bom senso, nunca ser ignoradas, sob pena de 

invalidar todo e qualquer trabalho posterior de controle da indisciplina e 

consequentemente da violência.  

Desde os primeiros anos na educação infantil o discurso dos professores 

deve ser o mesmo. O tratamento respeitoso, o importar-se com o aluno, suas 

queixas, “a escuta sensível” (FÁVERO SOBRINHO, 2010), a resolução das 

situações de conflitos com justiça, a demonstração de confiança, as ações 

coerentes, o cumprimento das regras e até mesmo as punições, quando 

necessárias, devem fazer parte do quotidiano da escola no que diz respeito à 

construção de um ambiente propício à aprendizagem. Segundo Silva (2010), 

um trabalho voltado para a prevenção da indisciplina além de conferir 
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qualidade à aprendizagem é também uma forma de prevenção da evasão 

escolar, do adoecimento do profissional da educação e da violência escolar. 

Contudo, a atuação do coordenador pedagógico na construção de um 

espaço educativo favorável à aprendizagem deve considerar que o “bom 

comportamento” (grifo nosso) dos alunos por si só não garantirá o sucesso do 

processo educativo. É necessário trabalhar junto aos alunos objetivando a 

conscientização e a internalização das regras para que possam “fazer parte de 

suas condutas nos diferentes espaços sociais em que convivem” (SILVA, 2010, 

p.4). Obviamente, isso não acontecerá automaticamente, porém, segundo o 

autor, a continuidade e a coerência das ações, o planejamento e a persistência 

com o trabalho normativo podem sim construir um clima favorável a 

aprendizagem nas salas de aula e na escola. Para finalizar, compartilhamos a 

afirmação do professor pesquisador Luciano Campos Silva (2010), quando ele 

diz que “a manutenção de um bom clima disciplinar em sala de aula é condição 

fundamental para a garantia de um ensino verdadeiramente de qualidade em 

nossas escolas (p. 13). 
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II - METODOLOGIA 

  

 O presente estudo buscou investigar se o conhecimento sobre as 

causas dos problemas envolvendo a indisciplina e violência na escola contribui 

para a atuação exitosa do coordenador pedagógico no que diz respeito à 

construção de um ambiente favorável à aprendizagem, considerando que essa 

é também uma função desse profissional. Essa investigação foi realizada por 

meio da observação de campo e da interpretação dos dados coletados pelo 

pesquisador por meio dos significados conferidos pelos sujeitos em ação. 

 Para tanto, adotou-se a perspectiva qualitativa de abordagem descritiva, 

pois objetiva analisar os fatores que contribuem para a ocorrência da 

indisciplina e da violência escolar, a fim de subsidiar o trabalho do coordenador 

no que diz respeito a prevenção desse fenômeno, por meio do aprofundamento 

teórico e prático. Holanda (2002), afirma que a pesquisa qualitativa ocupa 

espaços que a quantitativa não consegue abranger: 

o espaço da interlocução com o humano, o espaço de busca 
dos significados que estão subjacentes ao dado objetivo, o 
espaço de reconstrução de uma ideia mais abrangente do que 
é empírico, um espaço de construção de novos paradigmas 

para as ciências humanas e sociais (HOLANDA, A. 2002, p. 

156). 

 O espaço escolar e, especificamente a sala de aula, foram a fonte direta 

para a coleta de dados. O pesquisador foi o instrumento chave caracterizando 

a pesquisa qualitativa. Outra característica desse tipo de pesquisa, segundo 

Martins e Bicudo é 

o fato de que a pesquisa qualitativa busca 
uma compreensão particular daquilo que estuda, já que o foco 
de sua atenção é dirigido para o específico, o individual, 
aspirando à compreensão dos fenômenos estudados que 

somente surgem quando situados (MARTINS e BICUDO 
apud ANDRADE e HOLANDA, 2010, p. 1). 

 Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, foi uma pesquisa 

bibliográfica e experimental, visto que a investigação incluiu conhecimentos 

teóricos e práticos de acordo com a observação sistemática realizada pelo 

pesquisador, bem como entrevistas realizadas com os alunos participantes.  

 



23 
 

2.1 Contexto da pesquisa 

 O lócus da pesquisa foi uma escola pública da Secretaria de Educação 

do Distrito Federal, situada na região administrativa de Ceilândia, mais 

precisamente no setor P Norte. A escola atende, em média, oitocentos alunos, 

divididos entre os turnos matutino e vespertino. 

Os alunos pertencem a uma comunidade pouco participativa na vida 

escolar dos filhos, devido ao fato de trabalharem nos centros e se ausentarem 

dos lares durante o dia, deixando os filhos com os irmãos mais velhos ou 

mesmo sozinhos em casa. 

O espaço escolar em que os sujeitos encontram-se inseridos é bem 

organizado e conta com uma gestão democrática e muito participativa. Não há 

ocorrências graves de indisciplina ou violência ocorridas na escola, porém duas 

turmas do seguimento do quarto e quinto ano, têm apresentado problemas com 

relação ao acompanhamento do planejamento, devido ao fato do professor 

ocupar-se, em um bom período da aula, em resolver conflitos ou situações de 

indisciplina em sala de aula.  

O cotidiano da escola apresenta-se harmonioso, uma vez que, quando 

algum problema é levado ao conhecimento da coordenação e direção, os 

alunos são chamados para um trabalho de conscientização. Em muitos casos a 

intervenção não chega ao conhecimento da família. Porém, dependendo da 

questão a família é solicitada a comparecer à escola e na maioria das vezes o 

problema é resolvido. No entanto, em sala de aula, é o professor regente que 

tem maior contato com os alunos e provêm dessa relação, alguns relatos de 

indisciplina, objetos de investigação da pesquisadora. 

 

2.2 Participantes 

Os sujeitos partícipes da pesquisa foram os duzentos alunos do quarto e 

quinto ano (oito turmas) e oito professores dessas respectivas turmas. Foram 

escolhidos devido ao fato de se relacionarem mais com a pesquisadora, pois 

esse é o seguimento de responsabilidade dela, conforme divisão feita pela 

instituição. São alunos que variam na faixa etária de nove aos quinze anos. O 



24 
 

grupo de professores, com exceção de três, trabalham na escola pela primeira 

vez. Quatro são efetivos do quadro de professores da Secretaria de Educação 

do Distrito Federal e quatro são contratados temporariamente. 

 

2.3 Instrumentos de construção de dados 

A pesquisa aplicada contou com o método da observação sistemática 

realizada no espaço da sala de aula, nos atendimentos e no recreio. Essa 

observação visou coletar dados que deverão ser discutidos posteriormente. No 

roteiro de observação consta a identificação da escola, a descrição dos 

aspectos: físicos, pedagógicos, didáticos, psicológicos (relação dos envolvidos 

dentro da escola e da sala de aula) e por fim os aspectos comportamentais na 

sala de aula e no recreio com o objetivo de identificar as manifestações de 

indisciplina recorrentes em sala de aula e na escola. 

A pesquisadora também entrevistou alunos e professores. Os primeiros 

participaram de uma entrevista aberta com cinco perguntas a respeito das 

opiniões deles sobre a indisciplina em sala de aula. Já os docentes 

responderam a um questionário aberto com cinco perguntas abordando o 

conhecimento deles sobre o fenômeno da indisciplina e suas implicações na 

aprendizagem.  

Foi consultado também um caderno de ocorrências diárias que a escola 

adota, onde é registrado os encaminhamentos que chegam até a coordenação.  

Os dados obtidos serviram de base para que o pesquisador pudesse 

analisá-los a luz dos pressupostos teóricos e relacioná-los ao objetivo da 

pesquisa. 

2.4 Procedimentos de construção de dados 

Análise dos dados coletados ocorreu da seguinte forma: 

O pesquisador analisou os dados obtidos pela observação e pelas 

entrevistas, com o objetivo de identificar as manifestações de indisciplina que 

ocorrem na escola e suas prováveis causas. Concomitantemente, fez-se uma 

discussão sobre as formas eficientes de lidar com o fenômeno na sala de aula 



25 
 

e na escola, traçando um paralelo com os dados relevantes obtidos na coleta 

dos dados. 

Categorias de análise dos dados 

Categoria Temática Significado 

1) Manifestações de indisciplina 

observadas dentro e fora  

da sala de aula. 

Como se dão as relações dos alunos 

com os colegas e com os professores. 

Quais são as prováveis causas das 

manifestações de indisciplina?  

2) Opiniões dos alunos sobre o 

fenômeno da indisciplina. 

Entrevistas realizadas 

durante o atendimento dos 

alunos pelo coordenador 

pedagógico. 

Como os alunos reagem às 

manifestações de indisciplina quando 

elas ocorrem em sala de aula? Eles 

conhecem as implicações de tal 

fenômeno? Demonstram ter 

conhecimentos de regras?  

3) Opiniões dos docentes sobre 

a ocorrência da indisciplina 

na sala de aula. 

Como os docentes lidam com a 

indisciplina na sala de aula. O 

conhecimento das implicações de uma 

sala de aula que não possui um bom 

clima disciplinar sobre a aprendizagem 

dos alunos. 

4) Papel do coordenador 

pedagógico na construção de 

um ambiente favorável à 

aprendizagem 

Por uma prática eficiente na prevenção 

da indisciplina – papel do coordenador 

pedagógico. 

Com a análise desses dados podemos constatar que o conhecimento 

sobre as causas da ocorrência de indisciplina manifestadas na escola contribui 

para a atuação exitosa do coordenador pedagógico com relação à construção 

de um ambiente favorável à aprendizagem.  
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III – ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 A – A observação 

Para compreender as causas das manifestações de indisciplina na 

escola, bem como a atuação do coordenador pedagógico na construção de um 

ambiente adequado à aprendizagem, faz-se necessário lançar um olhar 

investigativo sobre o contexto geral da instituição em estudo. 

 Apresentamos a seguir, uma breve análise da observação dos aspectos 

físicos, pedagógicos, didáticos e psicológicos da escola e posteriormente dos 

aspectos comportamentais. 

 A escola dispõe de boas condições de conservação e limpeza. As salas 

de aula são equipadas com TV, DVD, ventiladores e armários para os 

professores. O número de alunos por sala varia muito, devido ao fato da escola 

ser inclusiva, mas de acordo com as observações, a quantidade limite não é 

ultrapassada. A escola conta com laboratório de informática em funcionamento, 

biblioteca com atendimento quinzenal aos alunos e uma quadra de esportes 

para a recreação. Essa quadra só pode ser utilizada em dias de sol, pois é 

descoberta.   

 Quanto aos aspectos pedagógicos e didáticos, as observações 

revelaram que o Projeto Político Pedagógico é elaborado e revisado uma vez 

por ano por quase todos os seguimentos da escola, porém a comunidade não é 

convidada a participar. A maior parte dos professores possui especialização e 

participam de cursos de aperfeiçoamento constantemente. De acordo com a 

última avaliação institucional, os professores e a comunidade escolar mostram-

se satisfeitos com a atuação da direção, da supervisão e da coordenação, 

porém o nível de satisfação com a orientação educacional e equipe de apoio à 

aprendizagem foi avaliado como regular. A percepção da pesquisadora quanto 

à atuação da equipe diretiva é que ela mostra-se bem presente, participando 

das questões administrativas e pedagógicas da escola. 

 O planejamento das ações pedagógicas, com o objetivo de promover a 

aprendizagem, é realizado semanalmente, direcionado pelo coordenador 
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pedagógico. É ele também que planeja juntamente com o grupo os objetivos 

das avaliações que são aplicadas mensalmente, com a função de redirecionar 

o planejamento. Os professores participam todas as quartas-feiras, de 

formação continuada com temas voltados para as necessidades da escola. 

Uma vez a cada bimestre, participam do conselho de classe. O trabalho 

coletivo é realizado nos momentos da coordenação e também nas práticas de 

reagrupamento extraclasse e do Projeto Interventivo. 

 Quanto aos aspectos psicológicos, percebe-se que as relações entre o 

grupo de trabalho, entre os professores e alunos ou família é amistosa. Quando 

os alunos ou a família procura a coordenação/supervisão ou direção são 

atendidos prontamente. Suas queixas são anotadas no caderno de ocorrências 

da escola, onde são descritos, desde fatos corriqueiros até ocorrências mais 

graves. Percebe-se, por meio desse documento, que após o relato das queixas 

a direção toma as providências em cada caso.  

 As duas salas de aula onde se observou os aspectos comportamentais 

serviram de base para a pesquisadora entender as causas da indisciplina 

manifestada pelos alunos e como esse conhecimento contribui para a atuação 

do coordenador.  

 A observação ocorreu em uma classe do quinto ano, composta por vinte 

seis alunos, sendo dois deles portadores de necessidades especiais e em outra 

do quarto ano, composta por trinta e dois alunos, onde os próprios professores 

solicitaram ajuda, o que facilitou o procedimento. 

 Nas duas turmas, a pesquisadora já conhecida pelos alunos, apresentou 

o objetivo de sua visita e explicou que faria isso algumas vezes para a 

realização de seu trabalho, ao que os alunos aceitaram tranquilamente.  

 Na sala do quarto ano foi observado que as manifestações de 

indisciplina ocorriam pela falta de regulação ou de estabelecimento de regras, 

pois os alunos andavam pela sala de aula, conversando uns com os outros 

sobre diversos assuntos, respondiam gritando uns aos outros, ofendiam ou 

agrediam-se fisicamente com certa frequência. Nos momentos em que a 

professora precisava falar esperava muito para poder fazê-lo, mesmo assim as 

conversas não cessavam de vez. A docente falava baixo, com muita atenção, 
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até mesmo de forma infantilizada para a faixa etária dos alunos. Na condução 

das atividades a professora mostrava-se muito paciente, explicando 

detalhadamente a atividade para todos os alunos. Foi observado que em todos 

os momentos da aula, a docente era muito presente, olhando as atividades, 

prestando esclarecimentos sobre as tarefas e auxiliando os alunos que 

demonstravam maior dificuldade. 

Os alunos demonstravam interesse em realizar as atividades, porém o 

tempo empregado na realização delas variava bastante entre os alunos, o que 

contribuía para a desordem da sala. Os que conseguiam realizar primeiro 

esperavam por muito tempo para que os outros terminassem. Nem todos os 

alunos chegavam a concluir a tarefa. 

Em todas as observações notou-se que havia um planejamento, porém 

ele nunca era cumprido, devido às interrupções e barulho. Continuamente a 

professora emitia um som de advertência, porém não fazia diferença para os 

alunos que continuavam em suas atividades. Com frequência a professora 

ouvia queixas dos alunos, mas não tomava nenhuma atitude a não ser 

demonstrar ar de desagravo e enviar os alunos envolvidos à coordenação. 

Outro fato importante observado foi o tempo levado pela turma a se 

estabelecer em sala de aula após o recreio. Geralmente a professora 

demorava quarenta minutos para recomeçar a aula. Não raro, muitos alunos 

envolviam-se em confusões neste momento. Casos rotineiros que podem ser 

contornados ou até sanados, visto que apesar do descrito acima, os alunos não 

demonstravam violência ou atos de indisciplina graves. 

 Na classe do quinto ano, as manifestações de indisciplina ocorriam por 

outros motivos, conforme relato a seguir. A docente levava muito tempo para 

iniciar a aula e quando o fazia deixava transparecer total falta de planejamento, 

o que era percebido pelos alunos. Mudanças repentinas ou punições arbitrárias 

sem discussão com os alunos eram previstas, o que causava indignação. Em 

um desses momentos, o pesquisador presenciou a professora muito nervosa 

com um aluno que a havia chamado de folgada. Isso aconteceu devido ao fato 

do aluno discutir sobre uma punição imposta arbitrariamente: Os alunos não 

seriam levados para a recreação devido ao mau comportamento do dia 
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anterior. O aluno que reclamou, disse que o procedimento não era justo, pois 

era direito deles participar da recreação. A reação da professora foi de 

indignação como se o questionamento do aluno fosse um ato abusivo de total 

desrespeito. Nesse caso, se a punição estivesse prevista nos “combinados” 

(grifo nosso) do grupo, seria aceita tranquilamente. Do contrário, a cena 

descrita acima revela os resultados da imposição autoritária do professor, que 

no tempo atual não surtem efeitos positivos. 

Foi observado que a docente passava as tarefas, geralmente no quadro 

e sentava-se a mesa com um notebook a frente. Feito isso, ela esperava que 

os alunos realizassem as atividades dispondo, geralmente de muito tempo, 

devido à quantidade de cópias (mesmos as atividades xerocopiadas eram 

transcritas no caderno desnecessariamente cumprindo um propósito nada 

educativo: o de manterem os alunos ocupados). Nesse ínterim, surgiam as 

queixas.  Mediante a elas, a professora dizia que não queria saber e com isso 

eles resolviam os conflitos entre si, utilizando-se não raramente da força física.  

A professora mostrava-se distante dos alunos, até mesmo dos ANEEs 

(alunos com necessidades educacionais especiais) que precisavam 

constantemente de ajuda. Enquanto a pesquisadora esteve na sala, era 

procurado frequentemente por um dos alunos ANEEs, que buscava solucionar 

dúvidas para realizar as tarefas, evidenciando não ter abertura para fazê-lo 

com o seu professor. Nesta sala as agressões entre os alunos eram frequentes 

e não raro envolviam os dois alunos ANEEs. 

No entanto, casos graves de indisciplina ou violência não foram 

observados, pelo contrário, os alunos mostravam-se bastante afetuosos com o 

coordenador, principalmente na hora do recreio. Um fato que chamou atenção: 

Após as visitas da pesquisadora/coordenador, os alunos passaram a procurá-la 

na tentativa de resolver seus conflitos. Quando questionados a respeito de não 

procurarem primeiramente a professora eles respondiam: “ela não quer saber” 

ou “ela não resolve”. 

 O recreio na escola acontece de forma dirigida, com brinquedos a 

disposição dos alunos e sob a supervisão de monitores (próprios alunos 

organizados e uniformizados que coordenam os brinquedos) e dos 
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coordenadores. Dificilmente, durante a observação do pesquisador, por longo 

período de tempo, houve ocorrências de indisciplina graves. Frequentemente, 

os alunos buscavam ajuda para resolver algum conflito na pessoa do 

coordenador. Então, suas queixas eram ouvidas e resolvidas com conversa 

envolvendo as partes. 

 As causas das manifestações de indisciplina nos dois casos observados 

estão centradas nas relações que ocorrem em sala de aula. Embora sejam 

casos diferentes, observa-se que a raiz dos problemas de comportamento 

manifestados em sala de aula está na atuação do educador e sua relação com 

os alunos. Com esse conhecimento o coordenador deve intervir junto ao 

docente para que a situação seja contornada e a aprendizagem dos alunos não 

seja prejudicada. Nesse sentido, Aquino (1996), afirma que a saída para a 

compreensão e o manejo da indisciplina reside na relação professor – aluno. 

Qualquer tentativa que ignore esse fator estará fadada ao fracasso. 

 

B – Opinião dos docentes sobre ocorrência de indisciplina na sala de aula 

Os docentes responderam a cinco perguntas abertas sobre o assunto da 

pesquisa, conforme relato a seguir. O questionário foi aplicado a oito 

professores, mas somente cinco responderam, apesar da insistência da 

pesquisadora. Somente uma das professoras das turmas onde se realizou a 

observação respondeu ao questionário, a saber, a professora Joelma. A outra 

professora cuja sala foi observada negou-se a responder alegando que a 

indisciplina era um problema que ela estava com dificuldade até mesmo de 

ouvir falar.  

Quanto ao item que questiona o que os professores consideram como 

indisciplina no comportamento dos alunos, todos responderam de forma 

semelhante, atribuindo à indisciplina a quebra das regras e acordos pré-

estabelecidos em sala de aula ou na escola, como afirma a professora Ana 

Paula: “É qualquer ato ou omissão que contraria as regras estabelecidas pela 

escola ou pelo professor, é uma resposta à autoridade do professor”.  
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 Foram semelhantes também as respostas sobre as manifestações de 

indisciplina recorrentes em sala de aula. Os docentes relatam em suas 

repostas todo tipo de comportamento inadequado apresentado pelos alunos 

que atrapalha a realização das atividades e prejudica a aprendizagem, 

conforme relatos das professoras Márcia: “Algumas manifestações 

apresentadas são discussões frequentes, cochicho, exibicionismo, troca de 

mensagens com bilhetinhos, comentários inoportunos” e Silvana: “Conversas 

paralelas, conflitos interpessoais e falta de compromisso na realização das 

atividades por parte dos alunos...”. A professora Joelma do quinto ano (sala 

observada pela pesquisadora) relata que os maiores problemas em sua sala 

são “as agressões físicas e verbais”. 

 Nota-se nos relatos que a maior queixa dos docentes está relacionada à 

falta de respeito dos alunos com os próprios colegas. Segundo Vasconcellos 

(1997), “muitos problemas de indisciplina têm origem na questão do 

desrespeito. Com frequência, a indisciplina é uma manifestação de coeficientes 

de poder não adequadamente equacionados” (p.245). A questão que o autor 

coloca é que essa falta de respeito é observada, por vezes, sob apenas um 

ângulo. Sabemos que o desrespeito pode vir dos dois lados. Quando o 

professor deixa de planejar sua aula, subestima a inteligência do aluno com 

atividades de cópia, nega a participação do aluno nas decisões, falta sem 

justificativas, enfim, assume uma postura descompromissada com a escola, 

também está faltando com o respeito aos alunos, embora seja de forma 

camuflada. Isso deve ser repensado, na construção de um ambiente favorável 

à aprendizagem. 

Quando questionados sobre as prováveis causas da indisciplina em sala 

de aula, os docentes foram unânimes em atribuir à família a responsabilidade 

pelo estabelecimento de limites aos filhos, alegando que a falta deles é o que 

desencadeia as manifestações de atos indisciplinados na sala de aula e na 

escola. Segundo a professora Juliana: “a causa é principalmente a negligência 

dos pais perante a educação dos filhos, e em outras situações pais permissivos 

e protetores demais”. A professora Ana Paula afirma: 

Em primeiro lugar acredito que a indisciplina é manifestada em 
resposta à convivência familiar, os poucos casos de indisciplina 
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em minha sala são de crianças que têm um histórico familiar 
comprometido. Em outras situações apenas um interesse de 
sentir-se inserido no grupo como líder. 

Observa-se que há uma tendência da escola em responsabilizar a 

família do aluno pelo fracasso na aprendizagem. Com relação à indisciplina, é 

importante entender que devido às mudanças sociais, culturais e econômicas 

ocorridas na sociedade, a convivência familiar também passou por muitas 

mudanças. Hoje as crianças passam a maior parte de seu tempo com terceiros 

ou apenas na companhia da TV, devido ao fato dos pais terem que trabalhar 

fora. Os estudos apontam que a escola deve buscar outros meios para lidar 

com a indisciplina e o primeiro passo é entender que o problema “está ligado a 

uma série de outras questões; não dá para falar de disciplina de uma forma 

isolada em relação à realidade maior” (Vasconcellos, 1997, p.229). O autor 

afirma ainda que, ao invés de falarmos em culpa, devemos mudar o enfoque 

para responsabilidade, uma vez que ao ficarmos presos em encontrar um 

culpado, desviamos a ação de encontrar soluções. Já a responsabilidade, 

segundo o autor, chama para a ação, para o compromisso com a superação. 

Os professores demonstraram conhecer a importância de se promover a 

reflexão sobre as regras em sala de aula, quando questionados sobre o papel 

do professor na construção de um ambiente favorável à aprendizagem, 

conforme relato bem sensato, da professora Ana Paula: 

O professor tem o papel de levar aos alunos as verdadeiras 
razões pelas quais ele exerce a autoridade. Lembrando que 
essa autoridade não é por prazer, nem interesses pessoais, 
mas simplesmente pelo fato de ter um compromisso com o 
processo de aprendizagem. O professor deve estar atento e 
preocupado em ensinar pensando no aluno, por isso se faz 
necessário conhecer o seu mundo e manter uma relação de 
harmonia para um melhor ensinamento.  

 O trabalho voltado para prevenção da indisciplina deve ser pautado pelo 

diálogo e constante reflexão, pois do contrário temos a imposição de regras e, 

sabemos que essa estratégia não funciona mais, conforme afirma a professora 

Márcia: 

O professor deve proporcionar oportunidades para que o aluno 
possa refletir sobre seus atos, como debates e rodas de 
conversa. Desta forma, o professor não estará simplesmente 
punindo o aluno, mas permitindo que ele reflita sobre seus atos 
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e entenda o porquê de não poder agir desta maneira. A 
punição sem a reflexão torna-se uma ação sem efeito positivo. 

 Por fim, quando questionados sobre as implicações de uma sala de aula 

que apresenta frequentemente problemas de indisciplina sobre a aprendizagem 

dos alunos, todos apontaram o baixo rendimento e o comprometimento da 

aprendizagem, conforme afirma a professora Juliana: 

O problema de indisciplina acarreta baixo rendimento escolar 
de praticamente todos os alunos da turma, desestimula 
aqueles que apresentam bom comportamento e desequilibra o 
professor, que consequentemente não terá condições para 
realizar seu trabalho como gostaria e deveria. 

 Nas afirmações das docentes, percebemos que elas têm clareza das 

consequências de uma sala de aula que não possui condições adequadas ao 

trabalho pedagógico para a aprendizagem dos alunos. Segundo Silva, (2010), 

os comportamentos de indisciplina podem, dependendo da freqüência com que 

ocorrem em uma sala de aula, perturbar significativamente a relação 

pedagógica, afetando as aprendizagens e a socialização dos estudantes (p.1). 

Diante dessa constatação, é necessário que a temática seja discutida com os 

professores, uma vez que partem deles a queixa de que lhes faltam 

conhecimento e competência profissional para lidar com o fenômeno, conforme 

estudo realizado pelo autor. 

  

C– Opinião dos alunos sobre ocorrência de indisciplina na sala de aula 

 Oito alunos das turmas que foram observadas responderam a cinco 

questões abertas em entrevista com a pesquisadora. As questões tinham como 

objetivo conhecer o ponto de vista deles sobre as manifestações de indisciplina 

na sala de aula. Os alunos entrevistados fazem parte das duas turmas que 

apresentaram, durante todo o ano, muitos problemas relacionados ao 

comportamento. 

 Quando questionados sobre como os colegas se comportavam em sala 

de aula, os alunos responderam que eles conversavam, “bagunçavam” e não 

faziam tarefas, conforme relato do aluno João Paulo:  

Ela passava o que ela tinha que passar, prestava atenção 
quem queria, só que praticamente ninguém queria prestar 
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atenção. Ficavam conversando, conversando, conversando... 
Ela brigava só que eles não respeitavam ela, entendeu? 

 Percebe-se claramente, que nesta sala de aula o ambiente estava 

degradado com relação à disciplina e que havia uma crise nos limites impostos 

ou não pela docente. Vasconcellos (1997), chama atenção para esse assunto 

quando diz que “a crise da disciplina está associada justamente à crise de 

objetivos e de limites” (p.231). Verificamos pela fala do aluno e podemos 

constatar que os alunos não tinham objetivos acadêmicos em estar ali no 

ambiente escolar. O autor afirma ainda que, na escola, esta crise se manifesta 

de muitas formas, mas certamente, uma das mais difíceis de lidar é com a falta 

de sentido para o estudo por parte dos alunos. Segundo ele, o primeiro ponto 

para que a escola resolva o problema da falta de objetivos está no resgate do 

sentido da tarefa educativa. O professor precisa se reconhecer como sujeito de 

transformação e participante da formação de novos sujeitos de transformação. 

Precisa resgatar o sentido para o seu trabalho. Afinal, o limite só será 

estabelecido se atrelado a um objetivo. É necessário, portanto, 

compreender o conhecimento como instrumento de 
transformação. Resgatar o sentido do conhecimento.  
Conhecer para quê? Para poder compreender o mundo em que 
vivemos, para poder usufruir dele, mas sobretudo para poder 
transformá-lo! (VASCONCELLOS, 1997, p.243). 

No item em que eles foram questionados sobre como se sentiam nos 

momentos em que os colegas apresentavam comportamento inadequado, eles 

foram unânimes em dizer que não gostavam, sentiam-se mal e até 

constrangidos.  

Eu me sentia, quando a professora ia falar alguma coisa 
importante, eu me sentia meio constrangido assim, por causa 
que eles ficavam bagunçando, bagunçando... Todo dia tinha 
dever de casa porque não dava tempo, tipo a maioria dos 
deveres de casa não eram deveres de casa comum, era tipo os 
dever que a gente não terminava na sala de aula. Era de tanta 
conversa, entendeu? Eles não faziam o dever. Não faziam de 
jeito nenhum (Daniel). 

Vimos mais uma vez, a falta de sentido para o estudo expressa na fala 

do aluno Daniel. Será que os alunos que não haviam feito as tarefas na escola 

fariam-nas em casa? Qual o sentido dessas tarefas? Por que essa situação era 

recorrente? Buscou-se resolver essa situação? Houve reflexão sobre a prática 

educativa? Há mais perguntas do que respostas, porém o fato é que 
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precisamos despertar para a importância de se repensar a prática docente 

quando encontramos relatos dessa natureza, pois do contrário a aprendizagem 

dos alunos ficará seriamente comprometida, conforme mostram os estudos. 

Relataram que não gostavam particularmente de serem ofendidos ou 

atrapalhados em suas atividades. Demonstraram também não se sentirem bem 

diante das agressões sofridas pelos colegas. 

 ... Tipo tem várias zombações... Assim, eles me chamavam de 
quatro olhos, é chato isso.Tem o Antônio. Todo dia eles 
pirraçam ele, ficam com bagunça com ele, ficam pirraçando ele 
todo dia, todo dia. E tem outro aluno também é o Wesley, ele 
também. Acontece sempre isso com ele. Ele é zombado. Você 
se sente assim...  O clima fica meio desagradável né! 

 É fato que a indisciplina não incomoda somente o professor, como 

também os próprios alunos que se vêem em um ambiente desagradável. “Eu 

não gosto quando eles batem no Guilherme”, relata o aluno Victor.  Segundo 

Vasconcellos (1997), os alunos não irão verbalizar esse desagravo com o 

professor, mas podem manifestá-lo por meio de atitudes, degradando ainda 

mais o ambiente da sala de aula. Diante disso, segundo o autor precisamos 

refletir sobre o fato de que os alunos não estão apenas sofrendo de violências 

físicas ou verbais, mas de uma ainda mais perversa que é a negação de um 

futuro melhor. Se quisermos lidar com a indisciplina e violência na escola, o 

caminho não é usar de outra violência e nem tampouco ser conivente com ela. 

 Quando questionados sobre o que eles esperam que o professor faça 

nos momentos em que os colegas se comportam mal, responderam que eles 

poderiam utilizar a punição como “levar para a direção”. “Eu acho que eles 

deviam dar uma punição assim, por causa que certos professores, eles não 

fazem nada... Tem alguns, mas nem sempre os professores fazem alguma 

coisa...” Relata o aluno Guilherme. “Tenha o controle sobre a sala. Brigar, 

mandar para a direção, fazer alguma coisa desse tipo” (Renata). Segundo Silva 

(2010), “as admoestações e punições, desde que aplicadas de forma certa e na 

hora certa, tendem a ser apoiadas pelos estudantes, que tendem a vê-las como 

justas e necessárias” (p.12). É evidente que eles esperam que parta do 

professor a iniciativa de tomar atitudes para resolver o problema. O fato de 

negligenciar a situação relatada pelos alunos realça ainda mais os “coeficientes 
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de poder não adequadamente equacionados” (Vasconcellos), resultando em 

uma sala de aula que definitivamente não terá condições para a realização do 

trabalho pedagógico. 

 Surpreendentemente, os alunos demonstraram conhecer as implicações 

da indisciplina sobre a aprendizagem, pois todos afirmaram que poderiam 

aprender mais se o clima da sala de aula fosse mais harmonioso. É o que 

constatamos nas falas dos alunos Fabrício: “... se eles não bagunçassem, não 

ia atrapalhar a sala. Eles atrapalham quando estão bagunçando, ia ser melhor 

pra gente se concentrar melhor”... E Cecília: “Se o comportamento fosse 

melhor, eu ia poder prestar mais atenção e as outras pessoas também”.  

  

D – Por uma prática pedagógica eficiente quanto ao trato da indisciplina – 

papel do coordenador pedagógico 

 

 O relato da observação, bem como da entrevista com os alunos, 

demonstra claramente as causas e as consequências de uma sala de aula que 

não dispõe das condições necessárias ao trabalho pedagógico. Ressaltem-se 

aqui apenas as consequências para o aprendizado, desconsiderando os riscos 

para a saúde do docente que lida diariamente com as ocorrências de 

indisciplina em seu ambiente de trabalho. 

 A natureza do fenômeno da indisciplina apresenta complexidades e 

diversas causas, por isso, não existem fórmulas ou receitas mágicas que sejam 

capazes de sanar os problemas relacionados a ele, mas as pesquisas apontam 

o caminho que pode levar a construção de um ambiente favorável à 

aprendizagem. Esse caminho certamente é a prevenção. É o trabalho 

normativo e incansável dos professores que primam por um bom clima 

disciplinar em sala de aula. Esse trabalho, segundo Silva (2010), reúne 

características comuns à prática docente relacionadas  

a forma como exercem a autoridade, as expectativas que têm 
em relação à conduta dos estudantes, o modo como definem e 
comunicam as regras aos alunos, a maneira como 
supervisionam suas condutas em sala de aula e reagem aos 
atos de indisciplina (SILVA, 2010, p. 9). 
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 É evidente que na busca de uma prática pedagógica eficiente no trato da 

indisciplina, o trabalho normativo não seja o único instrumento a ser 

considerado de prevenção. Há vários fatores inerentes ao trabalho pedagógico: 

o conhecimento de métodos e técnicas que favorecem a construção do 

conhecimento, a forma como são realizados o planejamento, a execução e a 

avaliação das ações educativas, entre outros, podem influenciar o trabalho 

preventivo. Entra aqui a contribuição do coordenador pedagógico, uma vez que 

em sua função de acompanhar o planejamento e a execução do trabalho 

pedagógico, deve orientar os docentes e levar sugestões inovadoras para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico. Além disso, ele também contribui 

para a melhoria do ensino por meio da formação continuada, levando assuntos 

relevantes para discussão com o grupo. 

Já nos primeiros dias de aula, o coordenador pedagógico deverá discutir 

com o grupo e elaborar um conjunto de ações que consideram preventivas da 

indisciplina, tanto em sala de aula quanto na escola. Isso inclui a postura de 

todos os educadores da escola, uma vez que o discurso e as ações devem ser 

as mesmas. A forma de tratar os atos de indisciplina mais graves quando 

encaminhados ao coordenador, à direção ou orientação, a construção e/ou 

revisão do regimento interno pela comunidade escolar, as medidas punitivas 

que serão aplicadas caso sejam necessárias, entre outros assuntos devem 

constar no Projeto Político – Pedagógico da instituição, um importante 

documento que traz legitimidade para o trabalho da escola. 

Já nas salas de aula, os professores que desejam construir um bom 

clima disciplinar, devem elaborar as regras juntamente com a turma, discutindo 

direitos e deveres de todos neste ambiente. Deve-se deixar claro que, assim 

como na sociedade, vivemos em grupo e algumas regras relacionadas aos 

direitos fundamentais de cada um, não devem nunca ser violadas. O professor 

evita assim ter que conviver com agressões físicas e verbais comunicando 

claramente aos educandos as consequências desses atos na vida em 

sociedade e também na escola.  

O cumprimento das regras dependerá em grande parte da postura do 

professor a partir de então. Segundo Silva (2010),  
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os primeiros contatos com os alunos são,nesse sentido, 
fundamentais, uma vez que nessa fase eles tendem a 
observar, testar e tirar conclusões acerca do estatuto de 
autoridade de seus professores (SILVA, 2010, p. 9). 

É a partir de suas reações perante as primeiras quebras de acordo que 

os alunos percebem o que é ou não aceito pelo docente e é o que legitimará 

seu trabalho pelo resto do ano letivo. O autor afirma ainda que muitos 

pesquisadores têm orientado os professores a se manterem mais firmes e 

exigentes nos primeiros contatos com os alunos, ao invés de mostrarem-se 

demasiadamente amistosos, negociadores ou tolerantes. 

No entanto, quando falamos de autoridade docente, devemos levar em 

consideração o contexto democrático. O coordenador pedagógico deverá 

discutir esse assunto com o grupo. Na elaboração das regras o conceito de 

democracia deve ser discutido com os alunos. A autoridade do professor não 

deve ser confundida com autoritarismo, pelo contrário, quando os alunos 

discutem as regras, têm clareza das consequências das violações e sabem que 

o professor não hesita em aplicá-las, tendem a cumprir melhor, não por 

obediência, mas sim por conscientização das atitudes que aos poucos vão 

internalizando.  

Outrossim, o professor deve ser orientado também para agir com 

imparcialidade na aplicação das regras, pois do contrário, os alunos podem 

considerá-las injustas e inválidas, já que são descumpridas por alguns.  Sobre 

o assunto, Silva (2010) afirma 

a consistência normativa implica que os professores se 
mantenham firmes e coerentes na aplicação das regras em 
todos os momentos da aula. Por isso, professores eficazes em 
termos disciplinares orientam e supervisionam 
permanentemente as condutas dos estudantes, adotam um 
mesmo conjunto de regras durante todo o ano letivo, exigem 
que essas regras sejam cumpridas indistintamente por todos os 
alunos e se posicionam de modo firme diante dos seus atos de 
indisciplina que, raramente, são ignorados (SILVA, 2010,p. 11). 

Outra questão a ser considerada é que o professor deve ser exemplo 

daquilo que comunica aos alunos. Se for exigido do aluno que ele seja pontual, 

organizado, atento, assíduo, responsável com os seus deveres, (parece obvio, 

mas não é), o docente deve ter todos esses atributos e demonstrar aos alunos, 

sob pena de invalidar qualquer regra, como podemos verificar na observação 
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da aula do quinto ano presente nesse trabalho. Exigir uma coisa e fazer outra 

completamente diferente é caminho oposto ao trabalho normativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da pesquisa teórica e da análise dos dados coletados no decorrer 

desse estudo, pode-se afirmar que os objetivos foram alcançados, uma vez 

que as causas das manifestações de indisciplina na Escola foram esclarecidas 

e algumas alternativas de mudança do quadro foram apontadas. 

Pode-se afirmar também que a questão investigada foi claramente 

respondida, pois a análise dos dados confirma a grande relevância dos 

conhecimentos sobre as causas da indisciplina para o trabalho do coordenador 

pedagógico na construção de um ambiente favorável à aprendizagem.  

O papel desse profissional ganha extrema importância no processo 

ensino aprendizagem, uma vez que de posse dos conhecimentos sobre as 

causas da indisciplina ele pode intervir na regulação do ambiente escolar, por 

meio da prevenção desse fenômeno. 

Falamos do trabalho normativo como meio educativo e preventivo das 

ações de indisciplina que podem prejudicar e até mesmo inviabilizar o trabalho 

pedagógico. Questões que não são levadas em consideração nos cursos de 

licenciatura, na formação de professores e que são pouco discutidas em 

pesquisas científicas, mas que representam grande importância para a prática 

docente, uma vez que ao entrar na sala de aula o professor se depara com 

situações que jamais imaginara e encontra-se despreparado para lidar. 

Verificamos que o conceito da indisciplina precisa ser discutido, 

compreendido em toda sua complexidade e não deve ser ignorado pela 

dimensão que pode assumir na sala de aula ou na escola.  

Para entender o fenômeno da indisciplina, vimos que é necessário 

conhecer o aluno contemporâneo, fruto de uma sociedade em constante 

evolução e de profundas mudanças sociais. A análise dessas mudanças e a 

relação com o novo educando é fundamental para que se entenda como tratar 

do assunto e construir um clima favorável à aprendizagem na sala de aula. 
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Os resultados apontam para a necessidade de o coordenador 

pedagógico promover, com o grupo de professores, estudos e discussões 

sobre a indisciplina, suas causas e consequências para aprendizagem. Além 

de estabelecerem um conjunto de atitudes que previnam o fenômeno na 

escola. 

É evidente que essa questão deverá ser discutida com toda a 

comunidade escolar e que as medidas preventivas sejam contempladas no 

PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola que deve ser construído por todos 

os envolvidos no processo educativo. Afinal, a aprendizagem é 

responsabilidade de todos no contexto da gestão democrática, portanto 

qualquer situação relacionada a ela deve ser colocada em discussão.  

Além disso, percebe-se que há a necessidade do resgate da função 

social da educação. Para além da transmissão de conteúdos a escola deve 

resgatar seu valor junto à sociedade atribuindo sentido às práticas que 

desenvolve, buscando envolver a todos no processo educativo. 

Vale ressaltar que esse estudo é apenas uma pequena amostra da 

importância de se conhecer o assunto e as implicações para a aprendizagem. 

Temos a consciência de que ele precisa ser aprofundado e que a 

complexidade do tema envolve muitas questões que merecem a nossa atenção 

enquanto professores/pesquisadores. 

 Conclui-se que o sucesso da aprendizagem depende de um conjunto de 

ações e entre elas está a importância da regulação do ambiente da sala de 

aula. O trabalho normativo apontado na pesquisa como alternativa para a 

prevenção da indisciplina e formação do cidadão consciente de seus direitos e 

deveres, é um caminho. Porém, há de se considerar que há outras formas não 

menos importantes relacionadas à postura do educador e suas perspectivas 

quanto ao objetivo precípuo da educação: a transformação social. 
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APÊNDICE A 

Universidade de Brasília – UnB 

Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica  

Trabalho de Conclusão de Curso 

Professor orientador: Antônio Fávero Sobrinho 

 

Roteiro de pesquisa na escola (observação) 

 

1.  Identificação da escola:  

 Nome da escola: 

 Endereço/Telefone 

2. Aspectos físicos: 

 Dimensão e conservação da escola; 

 Salas de aula: quantidade, dimensão, condições ambientais; 

 Número de classes por série; 

 Número de professores; alunos por sala, pessoal técnico 
administrativo, outros (porteiro, servente, caseiro, pessoal da 
limpeza, merendeira, etc.); 

 Laboratórios: biblioteca, sala de reuniões, auditório, sala de 
coordenação, sala de estudo, almoxarifado, dependências 
sanitárias, outros; 

 Espaço de lazer (descrição das condições de uso para 
recreação). 

 
3. Aspectos pedagógicos 

 A escola elabora o PPP? Quem participa? O documento é 
revisado constantemente?  

 Resultados de crescimentos dos professores (cursos, seminários, 
especializações, outros); 

 Nível de satisfação do professor em relação: atuação da 
supervisão, orientação educacional, coordenador pedagógico; 

 Como é a atuação da direção? 
 

4. Aspectos didáticos 
 

 Planejamento (plano semanal, bimestral, mensal, quinzenal?) 
quem participa? Como é feito? Com que objetivos? 
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 Avaliação dos resultados alcançados: (como é feito?) Com que 
objetivos? 

 Existe Conselho de classe? Quem faz parte? 

 Há trabalho coletivo? Formação continuada? 
 

5. Aspectos psicológicos (Como são as relações dentro da escola?) 
 

 

 Relações afetivas entre: grupo de trabalho; professores e 
alunos; professores e família; 

 Quando os alunos ou a família procuram a coordenação ou 
direção são ouvidos? Recebem a devida atenção? O que é 
feito em casos de queixas? 
 

6. Aspectos comportamentais gerais: 
 

 Como os alunos interagem uns com os outros em sala de aula? 

 E no recreio? 

 São ouvidos pelo professor em suas queixas? 

 Como o docente reage a elas? 

 No início da aula os alunos sabem o que os esperam, ou seja, há 
uma rotina pré-definida pelo professor e demonstrada aos 
alunos? 

 Eles manifestam interesse em participar das atividades? 

 Como o professor conduz as atividades? 

 Como os alunos se portam nos momentos das tarefas? 

 Há algum impedimento ou empecilho na hora das atividades? 

 Como é a relação do professor com os alunos? 

 Algum aspecto interessante chamou atenção? 
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APÊNDICE B 

 

Universidade de Brasília – UnB 

Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica  

Trabalho de Conclusão de Curso 

Professor orientador: Antônio Fávero Sobrinho 

 

Questionário de pesquisa com professores para o trabalho de conclusão 

de curso sobre o papel do coordenador na construção de um ambiente 

favorável à aprendizagem frente a indisciplina e violência escolar. 

1) O que você considera indisciplinano comportamento dos alunos? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2) Quais são as manifestações de indisciplina recorrentes em sua sala de 

aula? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3) Quais seriam, em sua opinião,  as prováveis causas das manifestações 

de indisciplina que ocorrem em sala de aula? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4) Qual o papel do professor na construção de um ambiente favorável à 

aprendizagem frente aos desafios da indisciplina e da violência na sala 

de aula?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5) Quais as implicações de uma sala de aula que apresenta  

frequentemente problemas de indisciplina,  sobre a aprendizagem dos 

alunos? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

Universidade de Brasília – UnB 

Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica  

Trabalho de Conclusão de Curso 

Professor orientador: Antônio Fávero Sobrinho 

 

Entrevista  com alunos para o trabalho de conclusão de curso sobre o 

papel do coordenador na construção de um ambiente favorável à 

aprendizagem frente a indisciplina e violência escolar. 

 

1. Como é o comportamento dos seus colegas em sala e aula? Por 

que você acha que eles se comportam assim? 

2. Como você se sente nos momentos em que os colegas 

“bagunçam”? 

3. Quais são os comportamentos dos colegas que você não gosta? 

4. O que você espera que o professor faça nos momentos em que os 

colegas se comportam mal? 

5. Você acha que poderia aprender mais se o comportamento fosse 

melhor? 

 

 

 

 

 


