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Resumo 
 
O tema proposto para o desenvolvimento do Projeto de Intervenção no Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é “Indisciplina na sala de aula”. Tal dificuldade é 
uma das encontradas na turma do segundo ano do período noturno acompanhado no Colégio 
Estadual Cristo Rei – Ensino Normal, que oferta o curso de formação docente em nível 
médio. Para tornar possível o aprofundamento sobre o tema e alcançar a compreensão 
necessária para que a intervenção seja satisfatória, foi tencionado suscitar discussões com a 
intenção de colocá-las na posição docente, imaginando-se nos momentos que teriam de lidar 
com o referido problema indisciplinar. Dessa forma, pretende-se evitar que os alunos 
envolvidos percebam-se como os indisciplinados, para fim de mobilização sobre o tema e 
suas condutas. Portanto, o referido projeto pretende contribuir para a compreensão da 
indisciplina como um dos desafios a ser enfrentado pelo professor em sala de aula. Para isso, 
foram demonstradas situações de indisciplina na sala de aula como forma de os alunos 
refletirem sobre a posição do professor diante do problema. Além disso, foi conceituada a 
definição do termo indisciplina e de onde surgem suas causas, para que os alunos possam 
compreendê-la. Considerando a indisciplina como algo desafiador, são levantados 
apontamentos sobre as formas de poder contê-la em sala de aula. Contudo, por meio das 
observações, foi possível evidenciar dificuldades em manter relações sociais saudáveis entre 
os próprios alunos.  
 
Palavras-chave: PIBID. Projeto de Intervenção. Indisciplina 

                                                
1 Acadêmica da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP/CCP). Bolsista PIBID. E-mail: beatriz-
annaclara@outlook.com 
2 Acadêmica da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP/CCP). Bolsista PIBID. E-mail: 
camilabeatrizt77@gmail.com 
3 Acadêmica da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP/CCP). Bolsista PIBID. E-mail: 
thais_gabriela1997@hotmail.com 



 

Introdução  

A partir das observações realizadas em uma das turmas que acompanhamos no 

Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), bem com a solicitação da 

supervisora, elaboramos um Projeto de Intervenção que aborda o tema indisciplina.  

Desde muito tempo tem-se encontrado nas escolas um problema comum e desafiador 

para os professores: a indisciplina escolar.  Esta, quando associada a conflitos em sala de aula, 

interfere diretamente no processo de aprendizagem e nas relações interpessoais, como alerta 

Garcia (1999).   

Garcia (2010), em entrevista publicada na Revista Direcional Educador, afirma que a 

indisciplina refere-se à transgressão de regras que irão organizar as relações pedagógicas no 

qual sustentam o desenvolvimento da aprendizagem. Desse modo, a indisciplina está 

desequilibrando as relações pedagógicas podendo comprometer a qualidade dos processos de 

ensino-aprendizagem. 

Fundamentação Teórica 

As causas para a indisciplina, segundo Garcia (1999), estão reunidas em dois grupos. 

Um desses envolve as consideradas causas externas à escola, incluindo a influência dos meios 

de comunicação, a violência social e o ambiente familiar. O segundo grupo são as causas 

internas, ou seja, aquelas encontradas no próprio ambiente escolar com destaque para “[...] a 

qualidade do currículo, a relação professor-aluno, a motivação do aluno, bem como a própria 

clareza quanto à disciplina esperada em sala de aula” (GARCIA, 1999). Dessa forma, se os 

alunos não compreenderem quais são os limites esperados em sala de aula, poderá resultar em 

alguns casos de indisciplinas, pois nem sempre os professores deixam isso devidamente claro.   

Espera-se que a disciplina seja construída coletivamente, evitando não apenas a falta 

de compreensão como também uma possível resistência por parte dos alunos, por considerá-la 

autoritária. Pode-se aqui considerar outra concepção de indisciplina, que se refere a uma 

ruptura do contrato social e apresenta diferenças em alguns aspectos da definição 

anteriormente abordada.  

Este contrato não é meramente um conjunto de regras, pois, além de envolver pessoas, 

é fundamentalmente organizado a partir de um propósito social. A aprendizagem, para Garcia 

(1999) localiza-se no centro deste contrato. Portanto, quando descumprido o que havia sido 



 

combinado sobre aprendizagem e as condições desta, ocorre-se a indisciplina. Isto é, a 

indisciplina é resultado do rompimento do contrato social.   

 É também ressaltado por Aquino (1998, p. 202), indicando relevância ao que ele vai 

chamar de contrato pedagógico, que jamais um ano letivo deveria iniciar sem que as regras 

fossem conhecidas, partilhadas e negociadas por todos envolvidos.  

Demonstrada tal importância à construção deste contrato social, o autor estabelecerá 

cinco regras éticas do trabalho docente. Dessa forma, se o professor recorrer a essas regras, 

seus problemas indisciplinares tornam-se menos emergentes, “uma vez que elas instauram a 

intervenção do professor, e não as condutas da clientela, como norte da ação escolar” 

(AQUINO, 1998, p. 203).    

Nas regras éticas estabelecidas por Aquino (1988), leva-se em consideração uma 

investigação do aluno-problema interpretando-o como uma falha comum, sempre da relação; 

portanto, não necessariamente ele possui um “distúrbio” individual.  

Deve-se ainda abandonar os estereótipos de aluno perfeito e ideal, e apropriar-se de 

um olhar real, encará-lo tal como ele é. Outra regra requer fidelidade ao contrato pedagógico, 

no qual, segundo o autor, não se pode abrir mão do instrumento do trabalho docente, que é, 

acima de tudo, o conhecimento; se existe um fracasso, este é de responsabilidade de todos. 

Neste caso, em relação à tarefa do professor e do aluno, é significativo ter clareza em ambos 

os lados. 

 
[...] a última regra ética, e com a qual encerramos nosso percurso, é a idéia de que 
dois são os valores básicos que devem presidir nossa ação em sala de aula: a 
competência e o prazer. Quando podemos (ou conseguimos) exercer esse ofício 
extraordinário que é a docência com competência e prazer - e, por extensão, com 
generosidade -, isso se traduz também na maneira com que o aluno exercita o seu 
lugar. O resto é sorte. E por falar nisso, boa sorte a todos (AQUINO, 1998, p. 203-
204). 
 

Além disso, o modo como é trabalhado o conteúdo também faz toda diferença, por 

isso é interessante buscar inovar as estratégias de trabalho sempre as adequando a realidade 

do ambiente em que estão inseridos, consequentemente o professor estará preservando o 

escopo ético do trabalho pedagógico. 

Métodos e Resultados 

O projeto foi organizado considerando etapas que foram realizadas nas aulas. 

Inicialmente a turma visionou vídeos e charges demonstrando ações indisciplinadas na escola 



 

e atitudes positivas e negativas dos professores diante do problema. Em seguida, houve a 

simulação de uma aula com atos de indisciplina. 

A partir dessa simulação, oportunizamos discussões sobre a experiência. 

Posteriormente o tema indisciplina foi explorado a partir de questionamentos. Houve 

explanação sobre o assunto proposto (causas, definições). Na sequência, discutimos e 

elaboramos um “Contrato Social”, com as sugestões dos alunos, redigido em cartaz. Na 

finalização realizamos a dinâmica “Presente”, a fim de integrar os participantes, enfatizando 

as particularidades especiais de cada um. 

Obtivemos resultado satisfatório e os alunos envolvidos expressaram bom 

acolhimento. Desde o início, a maior parte deles interagiu em todos os questionamentos 

levantados. Demonstraram interesse sobre o tema expondo vivências próprias, tanto positivas 

como negativas.  

Considerações Finais 

Visto que a indisciplina é um desafio para os professores, que interfere nas relações 

interpessoais e, diretamente, no processo de aprendizagem dos alunos, consideramos que o 

projeto tem por objetivo promover situações que garantam acessos formativos e reflexivos aos 

alunos.  

O projeto, de acordo com os relatos, teve o objetivo alcançado, principalmente após a 

situação de se colocarem no papel do professor e, assim refletirem o que o professor enfrenta 

perante a indisciplina.  
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