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Resumo
Considerando que o problema da indisciplina vem se agravando cada vez mais nas escolas públicas e particulares,
solucionar o problema, ou melhor, compreender as razões que levam os alunos a se comportar dessa forma se coloca
como questão de grande importância. Assim, é possível buscar algumas estratégias para tentar coibir este tipo de
atitude por parte do aluno. Diante dessas questões o texto tenta esclarecer os reais motivos desta indisciplina e tenta
algumas soluções como a aproximação maior dos pais com a escola e a inserção das novas tecnologias nas aulas de
Educação Física. Trata-se de pesquisa bibliográfica e tem como aporte teórico autores como Chervel (1990), Dewey
(2007) e Mendonça (2010).     
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Abstract
Taking into consideration the problem of indiscipline has been deteriorating increasingly in public and private schools, so
in order to solve the problem, or better, to understand the reasons that lead students to behave that way arises as a
matter of great importance. You can then seek for some strategies to try to curb this kind of attitude from the part of the
student. Faced with these questions the text attempts to clarify the real reasons for this indiscipline and try some
solutions as the closest approach of parents with school and the inclusion of new technologies in Physical Education
classes. It is a bibliographic research and its theoretical basis as authors Chervel (1990 ) , Dewey (2007 ) and Mendonça
( 2010).
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Introdução
 
Alguns autores, Filósofos da Educação, por exemplo, dedicaram seu tempo para escrever tratados educacionais que
dessem conta de propor novos caminhos a serem traçados com o objetivo de dar um melhor nível educacional à
sociedade em que viviam.
Os desafios de ensinar ultrapassam os séculos e nos levam a revisitar conceitos, rever nossos planos de aulas, nossas
estratégias com o objetivo maior de conferir ao nosso trabalho docente a capacidade de mudar a vida e o destino dos
nossos alunos.
No entanto, verificamos que apesar do esforço em busca de formação adequada, dos estudos, das leituras, das muitas
horas preparando as aulas, o desgaste físico e mental, deparamo-nos com a sala de aula e um fato razoavelmente
comum em sala de aula: a indisciplina os alunos.
Com o passar dos anos percebe-se que a indisciplina em sala de aula está acontecendo com maior frequência. A
consequência disso são as várias reclamações de professores em relação aos alunos, pois os mesmos atrapalham as
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aulas com conversas paralelas, comportam-se inadequadamente em sala.
Na aula de Educação Física tiram a atenção dos outros alunos da turma com piadas, gestos ou movimentando-se na
quadra, enfim, realizando algo para tirar o foco da turma, deixando os outros dispersos ou até mesmo influenciando o
colega a fazer algo parecido. Este problema acontece nas escolas públicas e particulares. Esses acontecimentos são
totalmente desestimulantes, pois retiram a motivação do professor, configurando-se em uma total falta de respeito a
esse profissional da educação. No entanto,
 
A disciplina, a cultura, a eficiência social, o refinamento pessoal e o aprimoramento do caráter são apenas aspectos do
desenvolvimento da capacidade de compartilhar, de maneira elevada, experiências equilibradas. E a educação não é
um mero meio para essa vida. A educação é essa vida. A essência da conduta moral está em sustentar a capacitação
para essa vida, pois a vida consciente é um recomeçar contínuo (DEWEY, 2007, p. 130).
 
É nesse contexto que se insere o trabalho do professor, pois este profissional tem a responsabilidade de preparar o
aluno para a vida, através da Educação, mais especificamente, da Educação Física. Porém, alguns docentes de outras
disciplinas por imaginarem que por ser aula de Educação Física os alunos têm um comportamento diferenciado. Ou
seja, que os professores dessa disciplina não têm problemas com indisciplina. Pois estão totalmente enganados. O
professor de Educação Física, como qualquer outro, muitas vezes tem dificuldades para ministrar suas aulas e fazer
com que os pressupostos dessa disciplina façam diferença nas vidas dos alunos.
Porque são criações espontâneas e originais do sistema escolar é que as disciplinas merecem um interesse todo
particular. É porque o sistema escolar é detentor de um poder criativo insuficientemente valorizado até aqui é que ele
desempenha na sociedade um papel o qual não se percebeu que era duplo: de fato ele forma não somente os
indivíduos, mas também uma cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade global
(CHERVEL, 1990, p. 184).
Através de experiência na vida profissional na rede pública e particular e relatos de colegas que lecionam Educação
Física, percebendo que a questão da indisciplina é um contexto atual e persistente. H´stambém comentários que alguns
pais e pessoas que estão de alguma forma interligadas com a escola afirmando que se os alunos não têm o
comportamento adequado é porque o professor não tem o domínio da sua turma. Como consequência ele não é um
bom profissional, pois não consegue dominar a sua própria turma.
Diante do exposto criou-se uma inquietação e questionamentos, como: Será que durante o período de formação na
universidade o professor é preparado para enfrentar problemas de indisciplina com os alunos? De que forma os
discentes demonstram a indisciplina? Como podemos contribuir para melhorar o problema da indisciplina em sala de
aula?
Mas será que o problema está no professor?  Na tentativa de encontrar respostas foi realizado um estudo bibliográfico
na tentativa de visualizar uma possível solução para o problema que afeta o professor, o aluno, direção e demais
membros da equipe pedagógica da escola, prejudicando o relacionamento entre os membros da comunidade escolar, a
qualidade de ensino e o desempenho em sala de aula.
Assim, esse texto tem como objetivo demonstrar as formas de indisciplina dos alunos nas aulas de Educação Física,
verificar os motivos que geram essa atitude por parte dos discentes e apontar possíveis soluções. 
 
2. Causas da Indisciplina
 
Os alunos estão perdendo o respeito pelo professor, ficam com conversas paralelas, dispersos, impacientes, querem
ficar utilizando os seus equipamentos eletrônicos, enfim realizar outras atividades que não seja ter a total atenção na
aula, ou seja, têm comportamentos indisciplinados.
Está no senso comum identificar a indisciplina como demonstração de insubordinação, desordem, bagunça,
insubmissão à autoridade. De acordo com os significados apontados sobre indisciplina, nas aulas de Educação Física,
existem diversas possíveis causas para a indisciplina como aulas pouco criativas, professores sempre sugerindo as
mesmas atividades etc.
Segundo Dewey (1967, p. 36), “Toda a aprendizagem deve ser integrada à vida, isto é adquirida em um momento real
de vida, onde o que for aprendido tenha o mesmo lugar e função que tem na vida”. O autor ainda ressalta que vida e
educação caminham juntas e de nada adianta ao educando receber informações sobre as matérias de forma
sistematizada, tradicional, sem que o mesmo não se sinta interessado e motivado em adquirir tal conhecimento.
Os alunos não estão tendo mais interesses por aulas metódicas, ditas tradicionais. Nesse tipo de aula, percebe-se que
enquanto o professor está explicando os discentes estão conversando, pensando em outras coisas, impacientes,
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ansiosos para que a aula termine a fim de que possam ir embora ou fazer algo que eles achem mais interessante, como
poder pegar o seus celulares e manusear seus aplicativos. Assim, é possível afirmar que não podemos fechar os olhos
para a tecnologia, pois as crianças nasceram em meio às TICs e são fascinadas por elas.
Outra possível causa da indisciplina é o acompanhamento que os pais não têm em relação aos seus filhos, pois os pais
preferem trabalhar uma jornada maior, não tendo nem ao menos momentos de qualidade com seus filhos. Assim, os
mesmos ficam sem um acompanhamento adequado, fato que se reflete na escola quando crianças e adolescentes
demonstram estarem “perdidos” e sem limites.
Ressalta-se que a renda não se configura como um fator importante para o problema de indisciplina em sala de aula
(CARVALHO, 2011). Mesmo assim os professores precisam impor disciplina em sua aula para que transcorra da melhor
maneira possível em uma tentativa de fazer seu aluno compreender. Na maioria das vezes os alunos não colaboram,
deixando a aula estressante para o professor e para o aluno, sem qualidade por ter que ficar interrompendo a aula para
chamar atenção do aluno.
O aluno tem que ter consciência de que o professor  é a autoridade da sala de aula. Porém, a questão da autoridade
não é o autoritarismo, pois o aluno pode e deve ter voz, mas é o profissional quem deve conduzir da melhor maneira
possível a sua aula, impondo limites para seus alunos, mas sem a colaboração por parte dos pais fica mais difícil dos
discentes compreenderem.    
Os alunos têm direito, sim, de se expressar, de colocar suas ideias para o professor e equipe escolar, o que não pode
ser feito é escutar o aluno e dar a total razão para os mesmos, a equipe escolar tem que apontar para o aluno os seus
erros e tentar fazer com que ele reveja os seus atos. “É pois da maior importância que a educação das crianças seja
feita de tal ordem que não só as habilite intellectualmente  para a lucta, mas também para poderem physicamente
supportar todas as fadigas e trabalhos” (SPENCER, p. 235-236).
As ideias disciplinares de antigamente eram bastante rígidas a disciplina era imposta à base de castigo, ameaças,
medos, o professor era considerado como o único detentor do saber e aluno disciplinado era aquele que fazia total
silêncio em sala de aula e era totalmente dependente do professor em relação ao conhecimento.
Era raro algum aluno sair do padrão de disciplina imposta pelas escolas, pois os castigos eram severos, então o
professor não tinha muitos problemas em relação à indisciplina. Mas hoje esse comportamento do aluno está ficando
cada vez mais difícil por causa das novas tecnologias facilmente acessíveis para os discentes, não discordando do
incrível avanço da tecnologia, avanço que pode auxiliar os professores em sala de aula para um possível melhor
aproveitamento dos conteúdos a serem ministrados, ganhando o professor e o aluno. Fazer uso dessa tecnologia em
suas aulas pode ser uma maneira de chamar a atenção dos alunos, mantê-los interessados e motivados, em processo
contínuo de interação como o professor e os colegas também.
 
3. Usando a tecnologia em favor dos docentes: primeiras aproximações
 
Muitas vezes, quando há algum aluno que insiste em criar problema em sala de aula, os pais são chamados na escola
para tentar solucionara questão. No entanto, os mesmos muitas vezes não gostam de serem chamados na escola,
alegando que problemas na escola o professor ou a direção tem que resolver ou apontam que o professor não tem
domínio da sua sala de aula, mas segundo a LDB, “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, LDB)
É nesse sentido que é possível compreender o que afirmou Spencer, pois, para ele, “[...] a Sociedade é constituída de
indivíduos; tudo o que se faz na sociedade é feito pelas acções combinadas dos indivíduos; e, portanto, só nas acções
individuais é que se podem encontrar as soluções dos phenômenos sociais” (SPENCER, 1888, p. 61-62).
Então os pais não podem ficar se queixando quando a escola os chamam para ter um dialogo sobre o seu filho pois
segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) é também de interesse e dever deles participarem do ciclo de
educação. Seria interessante se os pais participassem efetivamente da educação dos seus filhos, pois talvez ajudariam
bastante a diminuir o problema da indisciplina porque os pais poderiam sempre acompanhar seus filhos, orientando para
que eles sigam os melhore caminhos, podendo evitar vários transtornos na vida escolar.
Outra questão que poderia melhorar muito a indisciplina seria a aproximação dos professores com as novas tecnologias,
fazendo com que mantivessem a atenção dos alunos durante as aulas, já que as TICs se constituem como uma
importante ferramenta e que podem ser usadas de maneira positiva em uma aula de Educação Física. Segundo Dewey:
Se a matéria das lições tiver um lugar apropriado na expansão natural da criança; se nascer naturalmente das
atividades, dos pensamentos e dos próprios sofrimentos da criança, para servir a novas atividades e novos
pensamentos, então não haverá necessidade de truques e artifícios de método para tornar o assunto ‘interessante’
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(1967, p. 59)
   
Percebe- se que há um certo interesse por parte dos alunos em utilização de equipamentos eletrônicos, pois faz parte
da vida deles e impressiona o quanto eles se interessam por esses meios eletrônicos. Mas ainda há um certo receio por
parte dos professores em relação as novas tecnologias pois não sabem manusear e também uma certa desconfiança
em relação a possíveis substituições. Como muitos são leigos em relação à tecnologia, eles temem que elas possam
substituir o professor, mas na verdade as novas tecnologias podem ser utilizadas para auxiliar o professor, tornando
suas aulas mais interessantes.
No que diz respeito à Educação Física, para descobrir como uma disciplina pode ser ensinada nas instituições
escolares, muitos fatores têm que ser levados em consideração, especialmente no que diz respeito às práticas
escolares que se mantêm de forma velada ou explícita não somente nos professores, mas também nos alunos e nas
próprias instituições, especialmente perante mudanças de concepções metodológicas e educacionais. 
Assim, ao criar novas necessidades que precisam ser supridas para acompanhar as mudanças, que são consequência
dessa nova teia de relações provenientes do fenômeno da globalização da economia mundial, o mundo do trabalho
aponta para uma situação de adequação do ensino, em geral, à suas demandas.
Portanto, na adequação ao perfil do aluno e de seus ritmos de aprendizagem, o papel do professor de Educação Física
é especialmente importante pelo fato de ser ela uma disciplina presente em todos os níveis escolares. Estudados na
perspectiva da História das Disciplinas Escolares, as disciplinas se constituem em fonte privilegiada para se pesquisar
as finalidades de uma disciplina escolar. Além disso, “as disciplinas são esses modos de transmissão cultural que se
dirigem aos alunos” (CHERVEL, 1990, p. 186).
 
4. Considerações finais
 
     A indisciplina é um problema constante nas escolas públicas e particulares, mas nada que não possa ser
solucionado como sugestão de aproximação dos pais com a escola, sabendo que os pais têm uma jornada de trabalho
intensa e tendo como consequência uma menor frequência de convívio, podendo afetar um comportamento inadequado
nas aulas por motivos de orientações em casa.
Outro ponto observado no texto foi a questão das novas tecnologias que ainda deixam a desejar nas aulas, por receio
dos professores. Os profissionais quando estão sendo formados não recebem nenhuma orientação sobre a questão de
possíveis indisciplinas em sala de aula.
Essa questão não é mencionada e muito menos discutida durante os anos de preparação no ensino superior. Então, em
relação à indisciplina, o profissional de Educação Física termina sua formação acadêmica totalmente despreparado para
o mercado de trabalho, sofrendo consequências em sala de aula. Seria mais significativo os futuros educadores
recebessem informações sobre esses possíveis problemas, auxiliando possíveis estratégias para este tipo de
comportamento do discente em sala de aula. 
Relatos sobre o uso da tecnologia nas aulas de Educação Física mostram que o uso dos equipamentos eletrônicos são
de interesse na vida do discente desenvolvendo curiosidade, iniciativa, atos de extrema importância para acabar com o
problema da indisciplina, mas durante o curso de formação de Educação Física não há nenhum tipo de disciplina
relacionada à utilização das novas tecnologias para a introdução dela na vida escolar, tendo como consequência um
despreparo frente às TICs, receio, desconforto e limitações, pois não houve uma preparação para a inserção delas pelo
professor.
Portanto o profissional que está no mercado de trabalho deixa de utilizar as tecnologias e, muitas vezes, pela falta de
informação temem substituir as aulas práticas de Educação Física, não sabendo os mesmos que além de tornar as
aulas mais atrativas com o uso delas, por as TCS está na vida dos alunos, as tecnologias poderão auxiliar nas
execuções das aulas, deixando-as mais inovadoras, tendo um recurso ao seu favor para tentar controlar o problema da
indisciplina.
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