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Resumo 

A indisciplina escolar é atualmente um dos grandes problemas da educação brasileira, suas causas e 
consequências são multifacetadas e têm relação direta com os problemas de aprendizagem. Assim, objetivou-se 
analisar o fenômeno da indisciplina e suas implicações nos processos de aprendizagem dos discentes a partir do 
olhar psicopedagógico, visando o estabelecimento da relação dialógica entre Escola – Aluno – Família. Optou-
se por uma abordagem de natureza qualitativa do tipo bibliográfico. Fundamentam esse dialogo autores como 
Aquino (1996,1998,1999, 2000), Alves (2006), Araújo (1996, 2001, 2004),Bossa (2000), De La Taille (1996, 
1998), Morin (2001, 2006), Porto (2005), Weiss (2007) entre outros. Conclui-se, pois, que a indisciplina é um 
fenômeno complexo, interdisciplinar e contextualizado, e que a intervenção psicopedagógica, ajudaria no 
processo de mediação e/ou a solução do problema a partir do estabelecimento do diálogo e processos grupais 
entre os atores envolvidos, quais sejam: escola – aluno – família.  
Palavras-chave: indisciplina; mediação;  escola – família – sujeitos  

 

 

Abstract  

Indiscipline school hás set a major problem in Brazilian, present both public schools and in private. Its causes 
and consequences are multifaceted and are directly related to leaIrning problems. So it was aimed to analyze the 
phenomenon of indiscipline in schools and its implications in the learning process students from the look of 
psychology, aiming to establish the relationship between dialogic School - Student - Family. We opted for an 
approach to qualitative nature of the bibliographical. They base this dialogue writers like Aquinas 
(1996,1998,1999,2000), Alves (2006), Araujo (1996, 2001, 2004), Bossa (2000), De La Taille (1996, 1998), 
Morin ( 2001, 2006), Porto (2005), Weiss (2007) among others. It follows therefore that indiscipline is a 
complex phenomenon, and interdisciplinary perspective, and that the intervention psipopedagógica help in the 
mediation process and / or the solution of the problem since the establishment of dialogue and group processes 
among the actors involved, They are: school-student-family. 
Keywords: indiscipline; mediation; school - family - subject 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As grandes transformações políticas, econômicas e sociais vividas pela sociedade atual, têm 

impacto direto nos indivíduos. Tais mudanças estabelecem relação direta com desenvolvimento 

cognitivo, sócio afetivo, como também, influencia o comportamento geral das crianças, 

adolescentes e jovens de nosso tempo. O reflexo dessas alterações são sentido primeiro e 

diretamente pela escola e pela família, onde teoricamente são os espaços e tempos de maior 

vivência desses sujeitos nessas etapas da vida (MUNHOZ, 2003). É dentro dessa perspectiva e a 

partir do olhar psicopedagógico que queremos analisar o fenômeno da (in)disciplina. 

A indisciplina em sua essência, não é um fenômeno novo, mais tem se configurado, hoje, 

como um dos maiores problemas vivenciados no espaço escolar. Ela tem se manifestado nas mais 

variadas formas, e estende-se tanto a escolas publicas como privadas e se tornado um desafio aos 

processos de ensino e aprendizagem. (GARCIA, 1999).  É um fenômeno complexo e deve se 

analisado dentro do contexto histórico e sociológico, nos quais estão inseridos os entes que compõe 

o espaço da escola, professores, alunos, pais. (GARCIA, 1999; VASCONCELOS, 2004). Pois  

afeta diretamente as relações de aprendizagem, as relações professor e aluno, como também com os 

demais profissionais da educação. 

Frente a esse contexto propomos olha esse fenômeno a partir do prisma psicopedagógico.  A 

Psicopedagogia é um campo de saber interdisciplinar que se ocupa com a aprendizagem e seus 

processos, suas razões, motivos e problemas, seus limites, possibilidades, e múltiplas formas 

(WEISS, 2007). O psicopedagogo deve olhar o sujeito aprendente, em todas suas dimensões bio-

psico-social, seus limites e possibilidades. Nesse sentido objetivou-se nesse estudo analisar o 

fenômeno da indisciplina na escola e suas implicações nos processos de aprendizagem dos discentes 

a partir do olhar psicopedagógico, visando o estabelecimento da relação dialógica entre Escola – 

Aluno – Família. 

O recorte de nossa abordagem pretende discutir o fenômeno da Indisciplina, 

contextualizando-a a partir das mudanças vividas pela sociedade nas últimas duas décadas; a 

partir da crise dos papéis da escola, e da crise da educação, através dos estudos das relações e 

construções de conhecimento que se dão dentro da escola, ou seja, das relações de ensino e 

aprendizagem, e dos fatores que se correlacionam com a indisciplina e, por fim, o trabalho 

também visa a partir do olhar psicopedagógico, estabelecer uma parceria dialogada, aberta, 

dinâmica e contínua entre Escola, Aluno e Família, para se compreender esse fenômeno e 

ressiginificá-lo ou desconstruí-lo, visando o favorecimento e o desenvolvimento das 

múltiplas relações de aprendizagem que podem se construir na escola. 
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A opção metodológica admitida para esta pesquisa foi a pesquisa bibliográfica. 

Segundo Fragata (1998) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído essencialmente por livros e artigos científicos, além de mídias e 

demais meios eletrônicos referendados sobre o campo de estudo em questão. Fundamentam 

nosso diálogo autores como Moran (2004); Libâneo (1999); Garcia (1999); Vasconcelos 

(2004);Aquino (1996, 1998, 2001, 2003); Araújo (1994, 1996, 2001); Alves (2006); De La 

Taille (1996, 1998), Bossa (2003); Weiss (2004); Porto (2005), esses entre outros 

pesquisadores subsidiam e auxiliaram a compreensão da temática.  

Esse artigo está dividido em quatro seções. Primeira uma breve apresentação da do 

temas e do desenrolar do artigo, a segunda uma contextualização acerca da indisciplina e 

estabelece uma relação com a Psicopedagogia. A terceira seção é responsável por aclarar as 

dimensões conceituais e as especificidades da (in)disciplina e da Psicopedagogia. E na quarta 

seção, trabalhamos a intervenção psicopedagógica a partir da relação dialógica e do trabalho 

em grupo com os sujeitos educativos e algumas ações a serem desenvolvidas na escola. Por 

fim, as considerações finais, cujo desafio é o de responder acerca de como se configura a 

(in)disciplina escolar, o que fazer para lidar com essa questão e como a Psicopedagogia 

poderá contribuir para a solução dessa problemática.   

 

2. UMA COMPREENSÃO CONTEXTUAL DO FENÔMENO DA INDISCIPLINA 

ESCOLAR E A VISÃO PSICOPEDAGÓGICA   

 Vivemos um momento ímpar na história da humanidade. Nunca a humanidade viveu 

tantas mudanças em tão pouco tempo. É o mundo das grandes transformações 

tecnocientíficas, da queda de paradigmas, da decodificação do genoma humano, das 

comunicações e da informação, da emancipação da técnica e da economia, da ênfase na 

subjetividade das pessoas. Dentro desse contexto a escola e a sociedade em geral entram em 

crise, ficam sob reflexão. Caem-se valores, abalam-se estruturas, erguem-se novos axiomas, 

epifanizam-se novos parâmetros sociais.  

 Essas mudanças têm reflexo direto no comportamento dos indivíduos, no 

desenvolvimento cognitivo, e sócio afetivo, e nos processos de ensino e aprendizagem das 

crianças e adolescentes desse tempo. Um desses reflexos podemos chamar de (in)disciplina, 

que hoje põe em cheque os papéis desempenhados pela escola e pela família e as relações 

professor-aluno, aluno-aluno, e aluno-demais profissionais da escola. Constitui-se um dos 

maiores desafios do fazer docente.  
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 Nota-se que as crianças chegam à escola, cada vez mais sem limites, com ausências 

de comportamentos educativos mínimos, por exemplo, respeito, gratidão, e cumprimento de 

regras básicas, que deveriam ser trabalhados pela família. O que se configura na “ausência de 

valores e regras ou com presença de valores e regras contraditórias no seio de uma mesma 

sociedade” (DE LA TAILLE, 1998, p. 07). Percebe-se então que o aluno é fruto de um 

contexto familiar e de uma sociedade com todos seus axiomas, modos e costumes, é 

sujeito/objeto de contexto escolar.   

Portanto, podemos destacar que, diferente do que se pensa os motivos pelos quais a 

(in)disciplina ocorre estão relacionados com inúmeros fatores, distribuídos diretos ou 

indiretamente, entre escola, aluno, família e a sociedade, suas transformações e retrocessões, 

suas desigualdades e contradições, seus mecanismos e aparelhos. E nesse sentido (DE LA 

TEILLE, 1998, p. 22) vai nos dizer que: a indisciplina em sala de aula não se deve 

essencialmente a “falhas” psicopedagógicas, pois está em jogo o lugar que a escola ocupa 

hoje na sociedade, o lugar que a criança e o jovem ocupa, bem como o lugar que a moral 

ocupa.      

Aquino (2000), por exemplo, considera que a indisciplina escolar deve ser pensada e 

analisada sob um ângulo histórico baseado em condicionantes culturais ou sob uma matriz 

psicológica, em relação à influência das relações familiares. No prisma histórico, a 

concepção de disciplina se desenvolveu dentro da noção de uma educação para a obediência 

e subordinação, onde o professor representa autoridade e poder. Tinha que assegurar aos 

alunos além do cumprimento das atividades, o comportamento moral, e o cumprimento das 

regras e normas. No prisma das relações familiares, a indisciplina estar associada à idéia de 

estruturação psíquica e ética, de acordo com seus determinantes psicossociais, cujas raízes se 

encontrariam no sujeito, da noção dos valores éticos, morais e afetivos (idem). A ausência 

destes parâmetros pode se traduzir em agressividade/rebeldia, apatia/indiferença ou ainda 

desrespeito/falta de limites, alto índices de insalubridade moral, além de obstáculos à ação 

pedagógica.   

Aquino (1998), também enfatiza que a escola anterior aos anos setenta era uma escola 

para poucos, elitista, segregacionista, portanto exclusiva. Eram escolas militares ou 

religiosas, e algumas poucas leigas. Revelavam-se fortemente hierarquizadas/hierarquizantes, 

o que desenhava os contornos das relações institucionais. Havia nesse momento um modelo 

de sociedade e de família, construído a partir da herança agrária dos grandes fazendeiros 

donos de terras e coronéis. Predominava-se a idéia de que a escola tinha por função preparar 

os indivíduos para o desempenho de papéis, de acordo com as aptidões individuais, e que 
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deveriam se adaptar aos valores e às normas vigentes. Para Aquino (1998) nesse modelo de 

escola e aluno, a indisciplina estava relacionada com horário de chegada, postura, forma de 

falar e ao cumprimentodas normas, sobre o risco de sofrer sérios castigos/punições, fisicos, 

psicológicos.  

Com a redemocratização da sociedade brasileira, acontece a democratização do 

ensino e o alargamento da escola. Expandindo-se para as demais camadas sociais, aumenta-

se os números de alunos e amplia-se também os desafios para a educação como garantir 

permanência e qualidade da educação. O país passa por problemas econômicos, aumenta-se o 

desemprego e a inflação, cresce o índice de violência.  E nesse cenário nos deparamos com o 

crescimento da indisciplina e suas variadas manifestações no espaço da escola. Agresividade, 

falta de respeito e de reconhecimento da autoridade do professor, rebeldia, inquietação, 

gritos, a não realização atividades, ofenças, e ainda ações coletivas como o motim. A essa 

ulima e mais recente expressão da indisciplina, Garcia (1999) intitulou “bagunça engajada”: 

expressões coletivizadas, em que um grupo ou turma, se organiza para cometerem atos 

indisciplinados (GARCIA, 1999).  

É bom salientar qu além das questões referentes aos contextos históricos, sociais, 

famíliares e a escolares é preciso considerar também,  as questões de ordem psicológica, 

afetiva, cognitiva. As questões de ordem motivacional, pedagógicas, a relação professor-

aluno, os métodos e recursos, e a infra-estrutura são imprescindíveis para a eficácia da  

dinâmica de ensino e aprendizagem (BORDENAVE, PEREIRA, 1995). Esses fatores tem 

relação direta com a indisciplina, uma vez que tem reflexo diretamente no comportamento e 

desempenho dos alunos.  

Frente extensão da problemática, o professor dever mediar os processos de ensino e 

aprendizagem, tendo como objetivo o favorecimento do desenvolvimento cognitivo, social e 

afetivo do sujeito, como também, de sua autonomia, comprometimento e comportamento 

ético. Todavia essa tarefa parece não é tão fácil, eles encontraram subsídios na contribuições 

de Piaget, Vigotsky, Wallon, e “seguidores”. As principais contribuições de Piaget estão em 

sua discussão acerca da formação da autonomia, intelectual, moral, e social das crianças e de 

como isso se constitui no processo de interação sujeito e ambiente, as contribuições de 

Vigotsky estão na compreensão da importância da mediação, zona de desenvolvimento 

proximal, como também a importância de suas idéias acerca do pensamento e da linguagem, 

e quanto a Wallon seu contributo está no estudo da psicogênese da pessoa, e questões 

entorno das emoções e da afetividade.  
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Tais informações observadas nos parágrafos anteriores nos põem diante de uma 

inferência: a indisciplina é uma questão complexa. Está relacionada com o modelo de 

sociedade,  com o modelo de educação, com as relações familiares e condições socias, 

políticas e econômicas dos sujeitos, além das condições objetivas do trabalhador docente e do 

lugar que o poder público coloca a educação escolar frente as grandes mudanças. Ela tem 

crescido de modo exorbitante, como produto de uma sociedade que ergue seus valores a 

partir da lógica econômica e hedonista da sociedade capitalista neoliberal. 

O olhar e ação mediadora da Psicopedagogia, no sentido de analisar a (in)disciplina, 

todos esses entes e tramas e posteriormente propor intervenção tendo em vista os processos 

de aprendizagem, poderá se constituir a uma opção valida no afã de minimizar a indisciplina 

no espaço da escola. Tal intervenção poderá se configurar a partir de uma solução conjunta, 

relação dialógica, congruente com a especificidade de cada esfera, escola/professor, 

famílias/pais, aluno/educando. É o que propomos a seguir. 

 

3. PSICOPEDAGOGIA E (IN)DISCIPLINA, CONCEITOS ELUCIDAÇÕES  

A Psicopedagogia surgiu na Europa, em 1946, com os primeiros Centros 

Psicopedagógicos, fundados por J. Boutonier e George Mauco. Já nesse momento 

demonstrou seu caráter interdisciplinar, quando tenta articular Medicina, Psicologia, 

Psicanálise e Pedagogia. Estes centros uniam conhecimentos de diversas áreas no propósito 

de atender crianças com comportamentos socialmente inadequados, tanta na escola como em 

casa, atendiam também, problemas de aprendizagem (BOSSA, 2000). Naquela época 

acreditava-se que a maior parte dos problemas de aprendizagem escolar, eram oriundos de 

fatores orgânicos.  

Bossa (2000, p. 17) destaca que a “Psicopedagogia nasceu da necessidade de uma 

melhor compreensão do processo de aprendizagem” e que nesse sentido está para além de 

uma simples aplicação da Psicologia à Pedagogia. Ela possui um caráter interdisciplinar, logo 

que, deve recorrer a Lingüística, a Fonoaudióloga, a Psicanálise, a Medicina, a Neurociência, 

a Filosofia, a Psicologia entre outras áreas de conhecimento para melhor entender e analisar 

as dinâmicas e artifícios da aprendizagem e desenvolvimento humano. Surge no Brasil na 

década de 70 do século passado, baseado nos modelos médicos de atuação, no período em 

que as questões de aprendizagem estavam relacionadas a fatores orgânicos,  

Cabe a Psicopedagogia uma visão sistêmica, holística, que busque a compressão das 

múltiplas formas de aprender de cada sujeito, como se desenvolve diversas etapas de vida, 

seus contextos e influências externas do sujeito, o desenvolvimento e as especificidades do 
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aprendente. O psicopedagogo, portanto, precisa utilizar seu papel articulador para auxiliar no 

enfrentamento das dificuldades de aprendizagem e suas causas. Trata-se de buscar respostas 

sobre as dificuldades de aprendizagem a partir do sujeito integral, e suas relações e 

dimensões. 

Olhar a indisciplina a partir da Psicopedagogia, seus conceitos, sua dimensão 

holística, é sem dúvida optar pelas ferramentas, posturas e procedimentos mais indicados 

para trabalhar com (in)disciplina na escola. Uma vez que a indisciplina modifica e ou 

interfere nas relações entre sujeito aprendente e sujeito mediador do conhecimento, além 

disso, tem impacto em todas as relações de aprendizagem que se constrói dentro e fora da 

sala de aula, e ao mesmo tempo é um fenômeno complexo, dinâmico e aberto, e com 

enumeras causas e conseqüências. Daí faz-se necessário estabelecer, uma inter-relação entre 

o sujeito que aprende, e sujeito que “ensina”, do espaço onde acontece e as relações de 

ensinagem, com os sujeitos que o constrói, e tudo isso com as relações familiares. Com o 

contexto onde esse indivíduo se desenvolve, e desenvolve suas inter-relações, afetivas, 

sociais, cognitivas, e morais. 

Mas, afinal o que é a indisciplina1 ? Quais suas principais características? Como ela 

tem se manifestado na atualidade? E quais seus efeitos para aprendizagem? 

A indisciplina sempre esteve relacionada com os aspectos comportamentais. Todavia, 

se a escola se preocupa apenas com os problemas de comportamento estará longe de resolver 

a questão de indisciplina. Gentille (2002) confirma essa inferência ao destacar que em geral, 

as escolas consideram a rebeldia ás transgressões as normas e regras de coexistência ou de 

não adequação considerado ideal, ou seja, o melhor aluno é o que aprende rápido ou o que 

manifesta um comportamento sempre obediente. Garcia (1999, p. 102) também ajuda-nos a 

pensar a complexidade do conceito da indisciplina escolar na medida em que a considera nos 

seguintes aspectos,  

através de três de seus principais planos de expressão na escola. De um lado, é 
possível situá-la no contexto das condutas dos alunos nas diversas atividades 
pedagógicas, seja dentro ou fora da sala de aula. Em complemento, deve-se 
considera a indisciplina sob a dimensão dos processos de socialização e 
relacionamento que os alunos exercem na escola, na relação com seus pares e 
profissionais da educação, no contexto do espaço escolar – com suas atividades 
pedagógicas, patrimônio e ambiente, etc. Finalmente, é preciso considerar no 
contexto do desenvolvimento cognitivo dos estudantes. 

A indisciplina não é um fenômeno estático, e tem a cada dia revelado outras facetas. 

Uma das características mais marcantes da indisciplina nos dias de hoje é a da “bagunça 

engajada” (GARCIA, 1999. P.103), não só, um ou dois indivíduos que apresentam atos ou 

reações contrarias a disciplina que se deve ter na escola ou na sala de aula, pode-se falar de 
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grupos de alunos e até toda uma turma, que criam estratégias para boicotar aulas, atividades, 

provas, para evadir da aula, para intimidar professores a ponto de alguns abandonem a escola 

ou a turma. Garcia (1999, p. 104) destaca que para fins de sistematização as causa da 

indisciplina podem ser externas ou internas à escola. Ela destaca:  

Entre as primeiras vamos encontra, por exemplo, a influência hoje exercida pelos 
meios de comunicação, a violência social e o ambiente familiar. As causas 
encontradas no interior da escola, por sua vez, incluem o ambiente escolar e as 
condições de ensino-aprendizagem, os modos de relacionamentos humanos, o perfil 
dos alunos e as capacidades de se adaptar aos esquemas da escola.  

 
Escolhemos “Indisciplina na escola: alternativas e práticas teóricas”, organizado por 

Aquino (1996), como principal arcabouço para o aprofundamento desse tópico. Nesse livro 

ele apresenta uma múltipla abordagem teórica e alguns encaminhamentos práticos para o 

problema da indisciplina na escola, trazendo contribuições de vários campos tais como, o 

pedagógico, o psicológico, a psicanálise e sociológico.   

Primeiro Yves De La Taille (1996, p. 10) considera a temática da indisciplina na 

escola como algo “delicado” ou até “perigoso”, e nesse sentido ele vai dar três motivos. O 

primeiro motivo refere-se ao problema de ‘cair no moralismo ingênuo e, sob a aparência de 

descrever o real, tratar de moralizá-la’. O segundo motivo é o “reducionismo” que tenta 

explicar um fato por uma única dimensão, sem levar em consideração os contextos e 

características sociais, culturais e históricas. E o terceiro motivo é a complexidade do tema. 

Para ele não é tão simples dizer o que é disciplina, como também a sua negação.  

Taille (1996), afirma que quando a disciplina está pautada nas normas e regras serem 

cumpridas, ela pode ter relação com a desobediência às normas, e a não observância dessas 

normas tem dois motivos, a revolta contra as normas ou o desconhecimento delas. Esse autor 

trata do tema pelo prisma da moralidade e da vergonha. Fundamentando-se em Piaget e 

Freud, ele destaca que a indisciplina acontece em sala de aula por causa do “enfraquecimento 

do vínculo entre moralidade e sentimento de vergonha”(p.12). E nesse sentido, situa a 

origem da moralidade na relação da criança com seus pais, no sentimento de amor dessa 

relação e no medo de perder esse amor, justifica-se assim o motivo pelo qual as crianças 

obedecem seus pais.  

Já Araújo (1996) fundamentando-se na ótica de Piaget, defende a desobediência e o 

afronto às normas como sinal da busca pela autonomia do sujeito, uma resistência às 

imposições. No entanto, não nega o vínculo da indisciplina com a educação moral; com a 

maneira como se configura a relação professor-aluno; como também, com a existência de um 

currículo oculto excludente.  
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Por outro lado, Aquino (1996) e Guimarães (1996) seguem uma ótica institucional. 

Aquino (1996) destaca a importância da responsabilidade da escola, destacando que a mesma 

não está preparada para o aluno dos tempos atuais. Guimarães (1996) destaca que a escola 

está ou foi programada para homogeneizar as pessoas, segundo ela, alguns acreditam que 

quanto mais igual, mais fácil de dirigir. Guimarães (1996) enfatiza também, que a escola tem 

mecanismos disciplinares para disciplinar os comportamentos de alunos, professores e outros 

funcionários. Esses autores apontam algumas práticas excludentes da/na escola com os 

alunos, o que produz indisciplina e, também apontam para uma não evolução da escola, 

diante das mudanças sócio-históricas. 

Em outros estudos Aquino (2000), faz uma abordagem que auxilia a compreensão 

deste, ele destacar que não é possível pensar na escola e em seu cotidiano dissociado ou 

independente do contexto social-histórico. Nesse prisma, ele estabelece uma análise de 

âmbito didático-pedagógico a partir de duas visões, a primeira é a sócio-histórica, partindo 

dos condicionantes históricos e outra psicológica, partindo da influência das relações 

familiares na escola. Todavia, para Aquino (2000, p. 92) tanto do ponto de vista sócio-

histórico, quanto do psicológico, “a indisciplina apresenta-se como sintoma de relações 

descontínuas e conflitantes entre o locus e as instituições sociais afins”. 

As contribuições de Carvalho (1996) também são pertinentes na medida em que 

partem de uma abordagem acerca do uso dos termos disciplina e indisciplina, que nos ajudam 

a pensar a complexidade na compreensão da temática. Procura fazer um esclarecimento em 

relação aos possíveis confusões lingüísticas, tendo em vista os muitos usos e seus distintos 

contextos.  Começa por fazer uma analise dos conceitos de disciplina e indisciplina a partir 

do dicionário, destacando em relação a disciplina as várias idéias apresentadas, refere-se a 

educação, porém a que mais predomina é a que refere-se  a o conjunto das prescrições ou 

regras destinadas a manter a ordem  como resultado da observância das mesmas.  Ele 

questiona a idéia de que a indisciplina no contexto escolar pressupõe respeito ou imposição 

de regras, normas ou prescrição. Ele desconsidera que a disciplina como indisciplina não 

possa se referir apenas a um conjunto de comportamentos, mas a uma série de atitudes que 

variam de acordo com contextos linguísticos e sociais de cada momento do indivíduo, assim 

na igreja espera-se silêncio e contemplação, enquanto que em um campo de futebol, durante 

um jogo, espera-se muita gritaria e barulho.  

Percebe-se, portanto, que a indisciplina é um fenômeno complexo e que deve ser 

analisada a partir de vários contextos, perspectivas e sujeitos, e da inter-relação entre esses 

elementos. Refere-se a alterações nos comportamentos dos alunos em sala de aula, nos 
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demais espaços da escola e seus entornos. Tais alterações têm si configurado das mais 

diversas formas, atualmente atreveis de ações coletivas e coorporativas, boicote entre outras, 

e alguns casos desembocam em violência e agressividade na escola. Todavia a indisciplina 

não está no comportamento, mas na alteração, desses comportamentos, no que gera essas 

inquietações. Suas causas são, históricas, sócias, psicológicas, familiares, afetivas, 

cognitivas, estruturas, metodológicas, antropologias e etimológicas entre tantas outras.         

 

4. INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA: UMA TAREFA DE MUITAS MÃOS 

Pela complexidade, amplitude a especificidade e ambiguidade do fenômeno da 

indisciplina na escola, perguntamo-nos o que fazer? Qual melhor atitude e postura a tomar? 

Como desenvolver um trabalho de intervenção que vise garantir, a prevenção ou até mesmo o 

tratamento dessa problemática? Sem dúvidas a Psicopedagogia é o campo do saber mais 

apropriado para lidar com a indisciplina. 

Percebe-se que os professores sozinhos, mesmo com os melhores métodos, recursos e 

didática, não conseguiriam solucionar a questão da indisciplina, também os aluno, ainda que 

percebessem os efeitos da indisciplina em seu desempenho, aprendizagem e relação 

professor-aluno, não conseguiriam sozinhos apresentar uma saída para a questão. Mesmo o 

Psicopedagogo, ainda que com ferramentas e conhecimento específicos para cuidar da 

dinâmica que circundam e perfazem aprendizagem e seus entraves, também não bastaria para 

propor soluções ou paliativos que sanassem ou minimizassem a problemática da indisciplina 

na escola. 

A indisciplina não é uma problemática de fácil enfrentamento ou intervenção, devido 

à extensão e complexidade do tema, suas múltiplas causas, forma de manifestações e 

interferência nas dinâmicas da escola. Defendemos, portanto, o ingresso da família na 

discussão e no enfrentamento do fenômeno. Uma relação dialógica que envolve a família – 

professores - aluno em uma ação minimizadora significa entender a indisciplina como uma 

tarefa de muitas mãos. E é nessa perspectiva que se configura a intervenção psicopedagógica.   

No caso da indisciplina, o Psicopedagogo propõe-se a integrar pais, alunos, 

professores e todos os gestores escolares no processo de eliminação progressiva das situações 

de indisciplina. Todavia esse profissional apenas pode mediar o processo. Nesse sentido, 

o psicopedagogo deve atuar intervindo  com mediador entre o sujeito e sua história 
traumática, ou seja a história que lhe causou a dificuldade de aprender. No entanto 
o profissional não deve fazer parte do contexto do sujeito, já que ele está contido 
em uma dinâmica familiar, escolar ou social. O profissional deve tomar ciência do 
problema de aprendizagem e interpretá-lo para a devida intervenção (PORTO, 
2005, p.109)  
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O psicopedagogo deve analisar a dinâmica institucional com todos os profissionais 

nela inseridos, como também no contato com o sujeito para detectar os possíveis problemas 

que afetam a relações de ensinagem intervindo para que a instituição se reestruture, e o 

sujeito ressignifique sua história. Deve também conhecer os contextos macro e micro onde o 

aprendente situa-se, seja por meio do diagnóstico, da pesquisa, e ou da observação.   

Contudo a grande arrancada de intervenção psicopedagógica em relação a 

indisciplina, que propomos, está no estabelecimento do diálogo e dos processos grupais entre 

os atores envolvidos, quais sejam eles: escola – aluno – família. Dos três sujeitos, o 

diferencial está no terceiro sujeito, tanto na materialização da introdução da família no 

espaço, como no desafio de torná-la consciente de sua importância como sujeita do fazer 

educativo.  

A família e a escola têm sido historicamente as bases da educação de crianças, 

adolescentes e jovens e têm se constituído como aparelho de inclusão social desse grupo. A 

família, a escola, os amigos e círculos sociais têm importância crucial na formação do 

individuo, na construção de sua personalidade e na aquisição de uma identidade pessoal 

(LANE, 1995). Todavia, devemos ter um olhar atento e direcionado para a família. Como nos 

afirma Munhoz (2003, p. 8), “a família se faz presente desde os primeiros momentos da 

criação de um novo ser. Se quisermos conhecer o sujeito que aprende, temos que 

compreender em que contextos aprendizagem acontece”. Ela propõe o pensamento 

psicopedagógico sistêmico no entendimento das questões educativas, na família e na escola. 

Essa possibilidade de estabelecer uma visão do todo e não só das partes, do aprendente e do 

contexto onde se aprende e se desenvolve. “Seria possibilitar aos alunos, crianças e 

adolescentes, membros de uma família, assimilarem os conhecimentos que vão adquirindo 

em seus contextos [...]”(idem. p.10).  

Munhoz (2003) destaca também, que frente a esse mundo e suas mudanças, a família, 

ao desempenhar sua função de elo entre a sociedade e seus membros, torna-se necessária. De 

acordo com Costa e Santos (2003) “é no seio da família consanguínea ou não que, o 

individuo estabelece suas 'primeiras relações, e seu comportamento posterior traz o selo 

desse seu primeiro grupo”. É no ambiente família onde a criança, jovem e adolescente passa 

a maior parte do seu tempo, onde recebe as primeiras e grandes influências de suas vidas, 

recebe os primeiros elementos de formação de sua identidade e personalidade, se percebe no 

mundo, num grupo e sinaliza os primeiros traços de uma socialização (MUNHOZ, 2003). A 

família é o lugar onde deve favorecer à criança o estabelecimento de relações sociais 
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saudáveis e a construção de valores, deve ser berço da aprendizagem social, a escola, o lugar 

da sistematização dessas aprendizagens e do conhecimento cientifico. A família e a escola 

precisam manter relações que influenciem no desenvolvimento do aluno. 

Subsídia a essa proposta de Intervenção Psicopedagógica, os trabalhos e perceptivas 

de Pichón Riviére, Wallom, Vigotisky e Piaget. Os três últimos por nos fornecer uma 

compreensão a cerca do desenvolvimento cognitivo, sócio e afetivo do indivíduo e da inter-

relação dessas dimensões na interação do individuo com o meio. Quanto a Pichón Reviére 

nos fornece os conceitos e pressuposto do trabalho com o Grupo Operativo para o trabalho 

dialógico com os alunos, pais e professores. Estes autores nos permitem compreender e 

pensar os aspectos da aprendizagem seus limites e possibilidades no conjunto das vivências, 

e interações humanas, como também das relações de afetos que se constroem nessas 

iterações. 

Propomos como intervenção o trabalho com Grupo Operativo (PICHÓN 

REVIÉRE,1998). Trabalhos realizados como grupos de famílias dos alunos envolvidos no 

caso de indisciplina, e posteriormente demais alunos, encontros, atividades e trabalhos com 

família, os alunos e professores. Esse trabalho deve ser mediado pelo Psicopedagogo. 

Prichón Reviérie (1998), considera o trabalho com grupo de grande importância no trabalho 

curativo, de intervenção, na construção ou desconstrução de conceitos. Ele começou a 

trabalhar com grupos à medida que observava a influência do grupo familiar em seus 

pacientes. E afirma que o ser humano desde que nasce já esta inserido em grupos, a família, 

amigos, a escola entre outros. 

Para Riviére (1998) o grupo não tem caráter estático, ele é ativo e dinâmico, tem 

como objetivo abordar, através de tarefas, e das relações de aprendizagens, os problemas 

pessoais e relacionais, colocando os indivíduos em constante atividade reflexiva e através da 

superação de obstáculos favorecer a construção e descontração de conceitos. Ressignificação 

de conceitos, conhecimentos adquiridos, construção da identidade do grupo e individual. 

Como no trabalho de Pichón Riviére (1988), no trabalho em grupo com pais, alunos e 

professores, algumas fases iram se suceder, seja de resistências em realizar as tarefas, seja o 

mero cumprimento da mesma, o que se caracterizar como pré-tarefas. No decorrer das 

atividades, discutindo a indisciplina suas relações causas e consequências, e fazendo surgir a 

partir dos sujeitos soluções e luzes para a problemática.  

Piaget, Wallon, e Vygotsky nos permitem entender o afeto e a inteligência. O afeto e 

a inteligência se estruturam nas ações dos indivíduos. Tanto a inteligência quanto a 

afetividade são mecanismo de adaptação, permitindo aos indivíduos construir noções sobre 
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os objetivos (PORTO, 2005). O afeto é um regulador da ação, ele influencia na escolha e 

valorização de determinados elementos, eventos ou situações.  A aprendizagem tem uma 

função integradora está diretamente relacionada com o desenvolvimento psicológico, denota 

a as possibilidades de interação e adaptação da pessoa à realidade ao longo da vida, sofrendo 

várias e múltiplas influências de fatores ambientais e individuais.  

Piaget (1990) considera que cada indivíduo, ao longo de seu processo de 

desenvolvimento, constrói seu modelo de mundo, isto, é seu conhecimento. O 

desenvolvimento resulta de um processo de interação individuo - meio e admitem que o 

conhecimento é arquitetado de maneira ativa neste processo de influência mútua. Quanto a 

Wallon, Galvão (2001) destaca que na perspectiva Walloniana, o desenvolvimento da criança 

é influenciado por fatores orgânicos e sociais através dos estágios do desenvolvimento de 

acordo com as características individuais, ritmo e história de vida. Nessa visão os conflitos 

são propulsores do desenvolvimento humano. Para ele a educação tem como meta o 

desenvolvimento intelectual e da pessoa como um todo, ver o fenômeno da aprendizagem 

dentro de uma perspectiva interativa e dinâmica, avaliando o papel de modelos, valores e 

normas de aquisição manutenção e mudanças de condutas e cognição. E quanto às 

contribuições de Vygotsky, no trabalho dessa relação dialógica frente à indisciplina na escola 

e possíveis intervenções, Goulart (2005), destaca os contribuições de Vygotsky para 

educação e a mediação das relações de aprendizagens. Ela destaca entre as mais importantes 

contribuições a importância e centralidade da linguagem, em seu sentido intrapessoal; o 

relacionamento entre o desenvolvimento e aprendizagem por fim a existência de zona e 

desenvolvimento proximal e a necessidade de sua estimulação.  

O foco da mediação psicopedagógica deve estar centrado no aluno, a partir de uma 

relação dialógica entre escola e família. A aprendizagem deve ser encarada como um 

processo construído internamente, pelo individuo, mas que se desenvolve na relação com o 

meio e nas vivências grupal, sobretudo no grupo familiar. Acreditamos, portanto que a 

família constitui elemento estruturante das relações de aprendizagens e que ela é fundamental 

na construção um diálogo em favor de minimizarmos a indisciplina. O trabalho com grupo 

envolvendo esses sujeitos poderá favorecer a construção da identidade do grupo, da 

ressiginificação das relações entre esses sujeitos e na construção e desconstrução do conceito 

de indisciplina. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A indisciplina é um fenômeno complexo, interdisciplinar e contextualizado, que tem 

crescido muito nas últimas décadas e está presente tanto na escola pública, quanto na privada, 

no ensino fundamental, como no ensino médio. A intervenção psicopedagógica, ajudará no 

processo de mediação e/ou a solução do problema a partir do estabelecimento de uma relação 

dialógica e de processos grupais entre os atores envolvidos, quais sejam: escola – aluno – 

família.  

Para tanto é imprescindível entender que a indisciplina não pode ser compreendia 

apenas como um fenômeno comportamental manifestado por “alunos que apresentam 

conduta diferente do esperado” por uma dada instituição; nem como o resultado da ação de 

alguns “professores despreparados para docência, ou que adotam metodologias e recursos 

inadequados”. Não se pode culpar apensar a escola como “instituição aquém da realidade 

atual”, ou a “família como instituição que se desresponsabilizou do seu papel educativo e 

formativo”. A indisciplina deve ser entendida no contexto das grandes transformações 

vividas pela sociedade e das mudanças de paradigmas trazidos pela mesma. Deve ser 

interpretado como fenômeno de muitas causas e manifestações.  

Trata-se de um fenômeno especifico e, portanto, propomos um profissional, um 

campo de saber, e técnica específica para atuar diretamente com essa problemática. 

Propomos a intervenção psicopedagógica como ação mediadora da indisciplina, cuja 

intervenção deve se dá a partir de uma abordagem dialógica entre Escola-Aluno-Familia. 

Deve ser olhado a partir de uma tríade de espaços de vivência: do aluno, o espaço externo a 

escola como todos seus elementos constitutivos, o espaço escola com todas suas limitações e 

o espaço interno no sujeito com todos seus anseios, traumas e especificidades. O aluno se 

constitui no espaço social, da família, dos coleguinhas, da rua, das diversões e da tecnologia, 

dos meios de comunicação e das vivências do seu dia a dia dentro e fora da escola.  

A proposta de intervenção psicopedagógica consiste no entendimento, na construção 

e desconstrução dos significados da indisciplina escolar, na busca por suas causas e 

descoberta das consequências, mas, sobretudo, na busca conjunta por soluções.  O 

psicopedagogo mediará tarefas a partir de trabalhos com os grupos operativos. A 

aproximação, o dialogo, a construção da identidade, indivíduo-grupo, como também, a 

construção e desconstrução de conceitos, possibilitada mudanças na forma como professores, 

alunos, e pais percebem o espaço e papel da escolar, e de si mesmo, a própria indisciplina. 

Aos poucos, como construto de muitas mãos e processo conjuntos, poderá emergir ações 

minimizadoras do problema da indisciplina.       
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Essa relação dialógica e dinâmica deve proporcionar: a instituição Escola, repensar 

suas posturas, metodológicas, a organização de seus espaços e tempos, os recursos e 

profissionais da educação, o Projeto Político Pedagógico e o currículo escolar; a instituição 

Família, repensar sua identidade e seu papel, seus valores e importância, sua estrutura, 

organização e modelos; ao Profissional da Educação a ressignificação seu papel, de sua 

imagem e seu fazer, seus direitos, deveres e valor.  E ao Aluno, a possibilidade de construção 

da sua identidade individual e coletiva, o auto- entendimento e auto-compreensão, a condição 

de se perceber dentro de uma história que também sua. História que se faz na, pela e com 

aprendizagem. É fundamental também, que a escola crie mecanismos, política e regras a 

partir da colaboração, das discussões e contribuições dos professores, pais e alunos para o 

melhor andamento das atividades. Esses mecanismos e políticas devem levar em 

consideração, a ressignificação do papel da escola, do professor e seus novos desafios e 

significados no mundo atual.  
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