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RESUMO 

 

A indisciplina é um problema com grave crescimento em nossa sociedade. Muitas 
são as causas desse tipo de comportamento, como a falta de atenção, a sensação 
de insegurança, a competitividade para com os demais, mas a principal e mais 
importante dentre as demais causas é a falta de limites impostas principalmente 
pelos pais desde o momento em que o filho ainda é um bebê. Na maioria das vezes 
existem mais pais problemas do que filhos problemas. Para auxiliar os pais nessa 
dura atividade de ensinar e impor limites aos filhos entra o papel da escola. É 
importante ter conhecimento que na escola eles aprendem muito mais que 
conteúdos e matérias, eles aprendem a crescer como pessoas, a se desenvolver na 
sociedade respeitando os limites e conviver com os demais colegas.  
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INTRODUÇÃO  

Por muito tempo pensou-se que uma pessoa nascia com uma determinada 

personalidade e assim permaneceria no decorrer de sua vida. Porém, após uma 

analise mais detalhada percebe-se que a educação que recebemos modifica ou 

reforça nosso temperamento e personalidade, então são os pais que nos dão as 

primeiras e fundamentais influências para um determinado caminho a seguir. 

Segundo WEIL (1997, p. 27) em recentes pesquisas de psicanálise e de 

psicologia social colocaram em destaque o fato de a conduta dos filhos na escola e 

em casa ser, em grande parte, uma reação ao comportamento dos pais para com os 

filhos. Isto é a tal ponto verdadeiro, que se constatou que a maioria dos problemas 

de comportamento, tais como a ausência de atenção, brutalidade ou instabilidade, 

são causados pela conduta e pelas atitudes dos pais. Já é lugar-comum a afirmação 

de que há mais “pais problemas” do “que filhos problemas”.  

Os pais são as pessoas que tem maior grau de influencia sobre os filhos, o 

sucesso em criá-los depende mais do tipo de pessoas que constituem essa relação 

familiar e suas atitudes do que o uso de técnicas aprovadas, afinal não existe 

usualmente uma “boa” ou “má” forma de criação. 

A nossa identidade básica começa a ser formada desde ainda bebes a partir 

da observação de questões e problemas diários que surgem e são solucionados na 

vida dos adultos. O pai e mãe significam a segurança dos filhos. O modo de vida 

harmonioso do casal significa para os pequenos que seu mundo tem uma base 

firme. O amor que os pais demonstram um ao outro, as alegrias, o conforto de 

estarem juntos, de dividirem os problemas e felicidades traz para a criança 

estabilidade e segurança. 

Do mesmo modo que uma família bem estruturada tende a formar filhos com 

maior estabilidade emocional e segurança, brigas, alterações, freqüentes conflitos e 

a violência prejudicam a formação da criança e lhes causam sempre um sentimento 

de que seu barco tende a afundar, que não há um caminho seguro a seguir. 

Alguns pais acreditam que o fato de estarem parecendo felizes e com uma 

cara “boa” na presença dos filhos os mesmos não notarão a falta de vínculos 
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estáveis e compreensivos entre o casal, mas desde muito cedo as crianças são 

sensíveis a todas as coisas que acontecem a seu redor. 

Para se tornarem bons pais as pessoas devem saber e estarem conscientes 

de que mesmo tendo o máximo de habilidades para lidar com a criação dos filhos, os 

mesmos enfrentarão diversas dificuldades durante o seu crescimento, afinal essa é 

uma fase onde é constante surgirem e serem solucionados os mais diversos 

problemas. 

O mais importante de todo relacionamento entre pais e filhos é procurar 

solucionar todos os problemas que venham a surgir o mais rápido possível assim 

evitando que possam trazer consequências futuras graves na formação da vida da 

criança. 

Há muitas formas de auxílio na criação dos filhos e uma das mais importantes 

é a escola. As escolas representam um papel importantíssimo no equipamento do 

país, porem devemos reconhecer que em muitas comunidades este trabalho é de 

péssima qualidade além de muitos pais acharem que a escola é algo muito distante 

deles, que não deve manter um relacionamento contínuo com os pais e ainda que os 

pais não tenham condições de entender o que se passa com os filhos por detrás das 

paredes escolares. 

 Torna-se necessário o reconhecimento de que o bem estar das crianças é 

preocupação tanto dos pais quanto dos professores. Quando uma criança vai pra a 

escola ela não estará apenas aprendendo novas matérias e novos conteúdos, mas 

estará crescendo como pessoa, estará aprendendo a viver em sociedade e a levar 

novos conhecimentos da sociedade para o lar e do lar para a sociedade. 

Segundo ROJAS (2010, p. 03) uma sala de aula com crianças tranquilas, 

respeitosas e bem-comportadas talvez seja o sonho de muitos professores de 

educação infantil. A realidade, contudo, apresenta grupos heterogêneos e situações 

nas quais o educador se vê as voltas com questões que envolvem disciplina, falta de 

limites e uma grande disparidade entre a educação que acredita ser a adequada e 

aquela oferecida pelas famílias. Nessas horas, surgem vários questionamentos 

sobre como agir, como traçar limites de maneira firme, porém amorosa. Como 

estabelecer uma parceria com os pais quando, muitas vezes, eles pautam a 
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educação de seus filhos em valores tão divergentes? Como trabalhar eficientemente 

com a colocação de limites, de modo a ajudar na socialização e no crescimento das 

crianças, evidenciando o viés edificante da disciplina?  

Tais questões podem ser muito recentes para as escolas de educação 

infantil, mas elas discutem e deixam bem claro o papel dos pais e professores na 

construção de noções de limites desde que o bebe seja ainda muito pequeno 

evitando assim futuros problemas com a indisciplina. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Pequenas ocorrências diárias e comuns sinalizam que estamos enfrentando 

problemas com respeito à educação de nossas crianças. Criticavam-se a educação 

de tempos passados, onde tudo era controlado com excesso de rigidez e controle 

hoje já podemos evidenciar que estamos perdendo os limites e a direção da 

educação infantil. 

Estamos todos de acordo que para educar e necessário impor limites, que 

crianças sem limites serão adultos pouco capacitados para a vida em sociedade. 

Porem não fica muito claro como podemos apontar que comportamentos realmente 

são errados ou incorretos nem mesmo por quem e nem quando devem começar a 

serem aplicadas as crianças. A colocação de limites relaciona-se estreitamente com 

a educação moral. 

Educar moralmente implica em transmitir normas, valores, critérios e ate 

mesmo crenças de uma cultura que impõe limites para que possamos conviver em 

harmonia com a sociedade que nos cerca. Fazemos esse tipo de educação todos os 

momentos de nossas vidas, querendo ou não, mesmo que não tenhamos planejado 

isso, estamos sinalizando como achamos ser correto ou viável agir para com os 

demais. 

A falta de limites pode trazer a criança um sentimento de abandono ou 

indiferença, o que num futuro muito próximo traz a reação de agressividade para 

com os demais, como forma de mostrar que esta ali presente na sociedade e precisa 

de atenção e controle. 
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Segundo Fortuna (2010, p. 13): 

 
A agressividade tem dois significados: por um lado, constitui-se direta ou 
indiretamente em uma reação a frustração; por outro lado, é uma das muitas 
fontes de energia de um individuo. Os pontapés que o bebê dá no útero 
testemunham precocemente o prazer muscular no movimento e na 
resistência encontrada. Desde essa experiência ate a cólera, passada pela 
pancada acidental, as ideias e impulsos destruidores, ate chegar à agressão 
propriamente dita, no golpe com a intenção de causar dano a algo ou 
alguém, a agressividade esta sempre ligada, conforme esse autor, ao 
estabelecimento de uma distinção clara entre o que é e o que não é o seu. 

 

O limite tem um papel importante na vida das crianças, pois faz com que eles 

aprendam a lidar com as diferenças, a lidar com suas limitações e a acolher os 

outros. 

O papel do professor é importantíssimo no sentido de constituir uma matriz de 

apoio para auxiliar na educação da criança. Quase sempre há divergências entre os 

pais e a escola em relação as suas educações muitas vezes tão diversas. O fato de 

haverem divergências é saudável e esperado, o mais importante nisto tudo é a 

capacidade de aceitarmos as diferenças e reconhecer que nem sempre somos 

donos da verdade. 

Acredita-se que algumas atitudes que contribuem para o mau comportamento 

dentro da sala de aula são a falta de uma educação social e o consumismo 

desenfreado que nos fazem acreditar que o dinheiro compra tudo. 

A indisciplina esta tendo um crescimento desenfreado em nossa sociedade e 

cada vez são mais frequentes o desrespeito para com os professores, colegas e 

funcionários das escolas, os atrasos, as faltas, o descumprimento das regras e as 

faltas da realização de tarefas solicitadas pelo cronograma escolar. 

Outro fator que leva a criança a indisciplina é o sentimento de pertencimento, o 

aluno quer sentir-se parte da escola, dar ideias, e perceber que os professores, os 

colegas e demais funcionários se preocupam com ele.  

  Por isso é tão importante ao envolvimento entre todos os alunos e professores 

dentro de toda a escola, isso traz uma ligação entre todos e torna muito mais forte os 

elos de amizade e companheirismo entre todos.  
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A maior parte da revolta dos alunos não vem do nada, ela começa quando o 

aluno percebe que seus valores, sua opinião e seus direitos não são levados a serio 

dentro da instituição a qual ele pertence. Ou ainda quando ele não entende qual o 

seu real papel de estudante. 

A indisciplina escolar pode ser atribuída a fatores externos a fatores externos à 

escola, como o comportamento do professor, suas praticas de ensino ou ate mesmo 

praticas da escola que se tornam excludentes. 

Segundo Zandonato (1996, p. 01): 

 
A perspectiva institucional aponta, portanto, alguns indicativos de que a 
indisciplina está relacionada a problemas oriundos da e na própria 
instituição, embora não negue a existência de que conflitos externos 
também intervenham na relação interpessoal na escola. 

  

A indisciplina pode ser vista como uma resistência que antecede a violência em 

relação ao desrespeito as regras estabelecidas. 

Conforme Zandonato (1996) nos remete que as escolas enquanto instituições 

não estão preparadas para receber os alunos que a procuram hoje. Práticas de 

exclusões realizadas dentro das próprias escolas que juntamente com o confronto 

entre os alunos produzem a indisciplina. 

As escolas recebem alunos com as mais variadas características, então deve 

estar claro que tem um papel importante na formação moral desses alunos. 

Segundo Aquino (1998, p. 01): 

 
 A escola, como qualquer outra instituição, está planificada para que as 
pessoas sejam todas iguais. Há quem afirme: quanto mais igual, mais fácil 
de dirigir. A homogeneização é exercida através de mecanismos 
disciplinares, ou seja, de atividades que esquadrinham o tempo, o espaço, o 
movimento, gestos e atitudes dos alunos, dos professores, dos diretores, 
impondo aos seus corpos uma atitude de submissão e docilidade. Assim 
como a escola tem esse poder de dominação que não tolera as diferenças, 
ela também é recortada por formas de resistência que não se submetem às 
imposições das normas do dever-ser. Compreender essa situação implica 
aceitar a escola como um lugar que se expressa numa extrema tensão entre 
forças antagônicas. (...) O professor imagina que a garantia do seu lugar se 
dá pela manutenção da ordem, mas Cadernos Cedes, ano XIX, nº 47, 
dezembro/98 13 a diversidade dos elementos que compõem a sala de aula 
impede a tranqüilidade da permanência nesse lugar. Ao mesmo tempo que 
a ordem é necessária, o professor desempenha um papel violento e 
ambíguo, pois se, de um lado, ele tem a função de estabelecer os limites da 
realidade, das obrigações e das normas, de outro, ele desencadeia novos 
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dispositivos para que o aluno, ao se diferenciar dele, tenha autonomia sobre 
o seu próprio aprendizado e sobre sua própria vida. 

 

        Ainda há muitas dificuldades no relacionamento entre escolas, alunos e 

familiares, porem deve estar bem claro que cada um deve desempenhar o seu papel 

de forma responsável e seria. Todos encontram muitas barreiras para desenvolver o 

que é esperando, o importante é que haja respeito entre as nossas diferenças, 

dando fundamental ênfase a disciplinar e educar moralmente nossas crianças e 

jovens. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

A indisciplina é um dos assuntos mais debatidos no âmbito escolar. Sabe-se 

que são inúmeras as causas desse problema porem não se chega a uma conclusão 

de qual a melhor solução. Portanto é necessário que os problemas sejam analisadas 

desde o inicio de seu surgimento para que possamos descobrir quais as reais 

dificuldades encontradas. 

Para podermos julgar onde estão os verdadeiros problemas enfrentados é 

necessário avaliar a realidade das famílias, das escolas e da sociedade que cerca 

essa criança ou adolescente. 

A indisciplina tornou-se o maior desafio para a classe docente. Os pais 

preferem passar momentos felizes com os filhos, então não mostram qualquer tipo 

de autoridade e repassam esse dever de disciplinar quase que exclusivamente para 

os professores. 

Devido a vida corrida dos pais, eles esperam e confiam que os professores, a 

mídia e outros especialistas deem conta da educação de seus filhos. Sendo assim a 

criança é quem sai prejudicada nesta historia afinal ela se sente abandonada e 

muitas vezes não adquire o equilíbrio necessário para se tornar um individuo 

consciente. 

Hoje a indisciplinar é um dos maiores problemas da educação no Brasil. Ela 

aumenta cada vez mais, pois a cada dia que passa estamos perdendo nossos 
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valores humanos, o valor das famílias, o respeito pelos demais e principalmente o 

amor para com todos. 

Conforme Ivanize de Fátima Pereira Soares e Rozana Mazetto (2010) a 

indisciplina o inimigo número um para os professores. É muito complicado fazer com 

que os alunos sigam as regras e regimes escolares. A bagunça, a falta de limites, a 

falta de respeito com os demais e o mau comportamento são alguns dos obstáculos 

para manter a sala de aula em ordem. 

A escola tem quem estar envolvida com os alunos, tudo tem que ser levado em 

conta desde o momento em que são preparadas as aulas até a organização das 

estruturas das escolas, pois o não envolvimento destes alunos neste processo 

consequentemente ira causar a indisciplina e a futura violência.  

O estatuto da criança e do adolescente também tem se mostrado um forte 

aliado a indisciplina escolar pelo fato de deixar expressamente claro todos os direitos 

destes e esquecem de grifar seus deveres. 

Muitas são as medidas tomadas pelas escolas para tentar contem a indisciplina  

as mais comuns são a expulsão e a transferência dos “maus” alunos. Isso gera cada 

vez mais revolta e violência por parte dos alunos por se sentirem injustiçados e 

abandonados. 

Além das muitas outras possíveis causas da indisciplina também deve ser 

levado em conta o fraco rendimento escolar pois a falta de sucesso na realização 

das tarefas faz com que o aluno perca o interesse pelos estudos e tente chamar a 

atenção dos professores e responsáveis de outra forma. 

Pode ser uma solução para a indisciplina escolas a criação de normas de 

convívio, onde deixa claro o que não pode ser feito e ter punições definidas para 

cada ato irregular para que isso possa acontecer deve haver o comprometimento de 

todos e o respeito pelas normas de forma igual tanto para alunos, para pais e 

também para os professores. 
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CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para melhorar tanto o ambiente escolar tanto quanto a educação das nossas 

crianças e jovens, é necessário que as escolas sejam transmissoras de conteúdos e 

os pais de valores morais. Também as famílias devem responder as crises com 

preparo e segurança. Suas expectativas para o futuro não devem conter duvidas, 

anseios, medos e receios que possam causar conflitos entre as gerações. 

É muito importante que o professor tenha autoridade para conduzir a sala de 

aula de forma mais proveitosa para a aprendizagem. Ele deve ser um sujeito ativo 

nos processos educacionais e estar atento para as diferenças dos alunos agindo de 

forma que todos possam participar e se sentirem úteis, principalmente perceberem o 

quanto são importantes para a sociedade na qual estão inseridos. 

A indisciplina realmente é um grande problema enfrentado tanto por 

professores, quanto pais e ate mesmo funcionários e colegas que convivem com 

estes alunos sem limites, impor limites, disciplinar crianças e jovens, é uma tarefa 

bem complexa e que precisa da dedicação de todos os que convivem com esses 

indisciplinados, desde muito cedo, ainda bebes.  

Deve-se tomar serias providencias o quanto antes, afinal essas crianças e 

jovens indisciplinados e sem limites de hoje serão o futuros adultos inseguros, 

violentos e incapazes de criar as próximas gerações para conviver em sociedade, 

pois cada criança segue o exemplo de alguém. 
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