
CHEGA DE
GERAÇÕES DE
INDISCIPLINADOS
"A falta de disciplina é um mal pior que a falta de cultura,
pois esta pode ser remediada mais tarde, ao passo que não
se pode abolir o estado selvagem e corrigir um defeito de
disciplina" - Emanuel Kant, filósofo alemão (1724 -1804)

Acredite, neste momento, muitos alunos, em alguma escola no'
Brasil, estão realizando uma performance malcriada numa clas-
se de aula. Ou, dependendo do horário, algum professor está em
casa, triste e chateado por causa de seu desempenho ao confron-

tar-se com alunos problemáticos. A situação da indisciplina alcançou ní-
veis insuportáveis nos mais diversos estabelecimentos de ensino nacio-
nais, beirando mesmo o caos. As origens dessa desenfreada crise e falta de
respeito são as mais diversas possíveis, que vão desde as mudanças radi-
cais de comportamento a partir da década de 1970 até as atividades high
tech dominadas pelas novas gerações. O importante é que todos os envol-
vidos reconheçam que a situação é muito grave e que, nesses casos, a solu-
ção adequada passa também pela adoção de medidas extremas.



É evidente que as causas que le-
varam o sistema educacional para es-
sa perda de rumo já foram discutidas
em livros e debates que se acumulam
em teorias e teses de toda a natureza,
em tentativas úteis e inúteis para so-
lucionar o problema. São inúmeros os
questionamentos em relação à violên-
cia nas escolas, sejam estas públicas ou
privadas. Alguns especialistas contes-
tam o modelo atual de ensino, ou se-
ja, afirmam que é ultrapassado e que
não acompanhou as exigências das fa-
mílias. Por outro lado, um artigo, por
mais abrangente que seja, não pode
trazer uma receita mágica para resol-
ver essa crise, embora possa, sim, des-
pertar um necessário debate, lançar

novas perspectivas, demonstrar
os erros básicos cometidos no

passado recente e até mes-
mo propor soluções sim-

ples e eficientes para o
dia-a-dia dos profis-

sionais de ensino.
Durante dois sé-

culos, o sistema de
ensino como é co-
nhecido no mundo
ocidental sobreviveu
e bem, oferecendo
educação cultural
e social apropria-
das aos alunos de

todas as idades. Até o final da década
de 1960, as crianças e os jovens eram
educados por pais atenciosos, que tra-
balhavam menos - as mães, na sua
maioria, ficavam em casa -, e a ju-
ventude, em geral, obedecia quase
cegamente o que os mais velhos pe-
diam, ensinavam ou mesmo dita-
vam. Em casa, quando um adulto
falava, as crianças jamais se intro-
metiam nas conversas. Nas escolas,
além de um respeito ainda mais rí-
gido, não era incomum os professo-
res punirem fisicamente as crianças
faltosas - com a devida permissão
dos pais. Esse foi o método de um ou-
tro mundo, que não volta mais e não
adianta manter nostalgia aos "bons
tempos" (para alguns) de uniformes,
filas, respeito extremo, punições seve-
ras e de um equilíbrio passivo nas re-
lações professor-aluno.

"EXISTEM DOIS MITOS BÁSICOS, SEGUNDO TÂNIA, QUE
CONTRIBUEM FORTEMENTE PARA A INDISCIPLINA. O

PRIMEIRO É SOBRE O DIÁLOGO QUE SERVE PARA RESOLVER
TUDO E EDUCAR AS CRIANÇAS. POR ALGUMA RAZÃO, NO

PASSADO RECENTE, FICOU CONVENCIONADO QUE AS
CRIANÇAS ENTENDEM UMA BOA CONVERSA.

DEFINITIVAMENTE, NÃO É. O OUTRO É QUE A REPROVAÇÃO
CAUSA TRAUMA NO ESTUDANTE. UM SOFISMA QUE NÃO

CONDIZ COM A REALIDADE"

Aparentemente, os tradicionais
métodos de ensino funcionaram mui-
to bem durante esse período da indus-
trialização mundial. O sistema conhe-
cido como primário, ginasial e colegial,
ou os atuais fundamental e médio, foi
até estruturado eficientemente, com
pequenas variações de país para país, e
provou ser o mais adequado para pre-
parar as crianças para a vida adulta. A
prova disso é que nesses 200 anos nun-
ca o homem descobriu e inventou tan-
to. Não resta dúvida de que o desen-
volvimento nos campos da medicina,
engenharia, biologia, física e química,
entre outros, foi assombroso.

O problema é que, a partir de 1960,
irrompeu no ocidente do planeta um
movimento de contra-cultura que com-
batia fortemente o modelo social dos
adultos, visto que estes haviam pro-
movido crimes gravíssimos nos pri-
meiros 50 anos do século XX, ou seja,
duas violentas guerras mundiais, cen-
tenas de revoluções sangrentas, pesti-
lências, crimes, ditadores assassinos e,
em muitos lugares, cerceado a liberda-
de do ser humano. As novas gerações
se recusaram a adotar o modelo social
imposto, revoltaram-se, e, em quase
todas as atividades humanas, aconte-
ceu uma liberação, às vezes graduada e
responsável, mas, em outras, desequi-
librada e ineficiente.

O advento da libertação significava,
em alguns países, igualdade entre as
raças; em outros, mais autonomia para
as mulheres e, em quase todos, no que
se referia ao ensino, a eliminação das
sanções ou castigos aos estudantes. Até
mesmo a repetição escolar foi abolida.
Psicólogos, psicopedagogos, educadores
e especialistas em educação aderiram e
demonstraram que deveria existir mais

diálogo e menos restrições entre pais e
filhos, professores e alunos, pais e pro-
fessores ou até entre mesmo pais, pro-
fessores e gestores de ensino. Nos úl-
timos 30 anos, para não magoar ou
baixar a estima dos jovens, os formado-
res de opinião na área de ensino decidi-
ram que poderiam relaxar, dar um re-
fresco para os alunos.

PESQUISAS REVELADORAS

Pode-se afirmar que todo esse processo
de mudanças radicais na sociedade, ini-
ciado mais fortemente a partir de 1970,
desencadeou conseqüências desastrosas
para os métodos de ensino praticados no
Brasil. Algumas análises são catastró-
ficas. Por exemplo, a filósofa, professo-
ra de Psicologia e mestre em Educação
Tânia Zagury lançou o livro O professor re-
fém, resultado de uma pesquisa junto 'a
mais de mil professores de todo o País,
que lhe propiciou uma ampla e acurada
visão do ensino nesta nação. O resulta-
do desse trabalho, ou o que se ouviu dos
mestres, é alarmante. "O professor se
tornou refém das condições em que tra-
balha. As modificações ocorridas na so-
ciedade, na família e também as suces-
sivas mudanças no sistema educacional
no Brasil, não acompanhadas das condi-
ções necessárias à sua execução, muda-
ram a realidade - mas não a sala de au-
la", garante a professora Tânia.



Esse estudo demonstra que existe,
sim, um despreparo entre os professo-
res frente a essa nova situação de fal-
ta de respeito e limite por parte das
crianças, o que leva à tenebrosa conse-
qüência de acabar com a autoridade do
educador. "Os pais exigem das escolas
atribuições que eram tradicionalmente
uma obrigação natural das famílias, a
educação no seu sentido básico, estru-
tural", acrescenta Tânia. O dado mais
significativo revela que 76% dos pro-
fessores se acham motivados para en-
sinar, mas apenas 47% afirmam esta-
rem aptos para exercer a profissão.

Seguindo ainda a pesquisa da edu-
cadora, as maiores reclamações - 44%
dos professores indagados - referem-se
a alunos rebeldes, sem limites, agressi-
vos, que faltam com o respeito. Em se-
guida, em 19% dos entrevistados, vem
a falta de educação e a liberdade fami-
liar. Depois, 11%, a falta de compro-
misso, de apoio, de interesse por parte
da família. O excesso de alunos em sa-
las de aula foi o item reclamado por 9%
dos mestres. A falta de interesse e mo-
tivação dos alunos foi a causa principal
para 6%. Outros pesquisados falaram
em desestruturação das famílias, mo-
tivação para atividades fora da classe,
como Internet, esportes, jogos e mídia;
inversão de valores; insegurança dos
professores, entre outras.

"A maioria dos estabelecimen-
tos baniu os modelos ortodoxos de re-
pressão e castigo contra as atitudes dos

alunos. As pessoas chegam a condenar
as escolas que ainda agem dessa for-
ma. De uma certa maneira, os profes-
sores estão cansados de serem os úni-
cos culpados pelo fracasso do ensino
geral no Brasil. Atribuir ao professor a
totalidade da culpa é um erro grave. É
importante frisar que as correntes pe-
dagógicas modernas introduziram es-
sa liberdade na escola", diz Tânia. A
pesquisa mostra também que os pro-
fessores são reféns da família, da es-
cola e da sociedade. No caso das famí-
lias, porque elas falham na educação,
preparando muito mal os filhos para
enfrentar o processo de conviver na co-
munidade escolar e ainda exigem que
os professores os eduquem em todos os
sentidos. A escola pressiona pelo exer-
cício da metodologia, mas é condes-
cendente com os pais. E a sociedade
agride os professores no sentido de que
oferece muito pouco a eles, em termos
salariais ou plano de carreira, e ain-
da oferece o lado negro da mídia - jo-
gos, diversões em excesso aos alunos,
cativando-os a desperdiçar o tempo no
lazer e muito pouco no estudo. Para
comprovar isso, o IBGE informa que os
jovens brasileiros gastam quase quatro
horas por dia em frente à televisão, um
dos maiores índices do mundo.

Todas essas ocorrências nas esco-
las parecem ter origem nas famílias.
Os pais passaram a ser clientes dos es-
tabelecimentos de ensino e, por cau-
sa da absoluta falta de tempo, passa-

"Estava explicando um assunto à turma e um determinado alu-
no estava conversando, mexendo com os outros colegas, jo-
gando os cadernos desses alunos no chão propositalmente.
Pedi para que ele não fizesse mais aquilo e que voltasse para o
lugar. Acreditando que ele havia virado para sentar, também vi-
rei e senti um empurrão muito forte nas costas, inclusive che-
guei a me segurar na cadeira que estava à minha frente. Os de-
mais alunos começaram a gritar e apontar para ele, que estava
rindo, achando graça do que havia feito. Fiquei indignada, total-
mente revoltada. O referido aluno tinha apenas nove anos"

ram a exigir educação completa para
seus filhos, mas impondo limites aos
professores para não magoar e, prin-
cipalmente, não afetar a auto-estima
das crianças e dos adolescentes. Em
muitos lugares, esta é a principal cau-
sa que faz uma família transferir seu
filho para outro colégio: atitude auto-
ritária dos professores, que, segundo
os pais, "arrasa" os anjinhos. Isso tu-
do somado, além de conduzir as esco-
las para um lugar perigoso - a linha
tênue entre autoridade e autoritaris-
mo nas relações professor-aluno -, ge-
ra também a queda violenta na quali-
dade do ensino.

"O RESPEITO NATURAL
QUE OS ALUNOS

DEMONSTRAVAM FICOU
NO PASSADO. JÁ FOI DITO

QUE AS PESSOAS
APRENDEM APENAS

DUAS COISAS: O QUE DÁ
PRAZER E O QUE É ÚTIL"

Existem dois mitos básicos, ainda
segundo Tânia, que contribuem forte-
mente para a indisciplina. O primeiro é
sobre o diálogo que serve para resolver
tudo e educar as crianças. Por alguma
razão, no passado recente, ficou con-
vencionado que as crianças entendem
uma boa conversa. Definitivamente,
não é. O outro é que a reprovação cau-
sa trauma no estudante. Um sofisma
que não condiz com a realidade..

RECICLAGEM AMPLA E IRRESTRITA
A questão da indisciplina precisa ser
analisada a fundo. É preciso dar sen-
tido à atividade, viver a crise, analisar
tudo com cuidado. A profissão do pro-
fessor é muito particular. Quem afir-
ma isso é o educador Celso dos Santos
Vasconcellos, doutor em Educação pe-
la USP, mestre em História e Filosofia
da Educação pela PUC-SP, pedagogo de
primeira grandeza. Ele acredita que,
por causa da indisciplina desenfreada,
é tempo para todos promoverem uma
reciclagem, ou melhor, os professores
precisam rever seus conceitos, pois a
família está entregando a educação de



seus filhos ao professor, e este entrega
o ensino aos pais. "O professor precisa
repensar sua conduta. Repensar o ma-
gistério, perceber que essa profissão é
só para que tem vocação. De repente,
o indivíduo que está trabalhando co-
mo mestre pode se encontrar, perceber
que a opção era temporária, enquanto
não conseguia emprego em outra ati-
vidade. Isso é ruim. Vamos rever isso",
conta Vasconcellos.

De fato, por inúmeras razões - so-
ciais, mercado de trabalho instável ou
salário atrativo em escolas particula-
res - muitos professores entraram na
profissão apenas por força das circuns-
tâncias. Nesse caso, o provável deslei-
xo com que tratam as aulas e os alu-
nos abre uma distância entre as partes,
gera preconceito e, conseqüentemente,
a indisciplina e a violência nas classes
de aula. Ele ensina que os professores
não podem ter resistência em repen-
sar a profissão. "Muitas vezes, a fon-
te da indisciplina dos alunos pode ser

um grito de desespero, pedindo aten-
ção, carinho e afeto."

Vasconcellos explica também que a
formação dos professores é frá-
gil, principalmente no que se
refere ao ensinamento de moti-
vação e interesse. De fato, existe
no mercado toda a sorte de livros
pedagógicos, mas nenhum explicita-
mente sobre motivação educacional.
"Não existe literatura para ensinar aos
professores sobre motivação. Eu prefi-
ro utilizar mobilização em vez de mo-
tivação, para não confundir com auto-
ajuda. Se os professores não dominam
o processo de mobilização, são caren-
tes no que se refere a conhecimento.
Todo processo de aprendizagem de-
ve ter ação, expressão e motivação",
acrescenta.

A falta de motivação por parte dos
professores é, segundo Vasconcellos, o
principal ingrediente para o proces-
so de aprendizado não avançar, não se
consolidar. Dessa maneira, o ensino se
torna burocrático no sentido de que o
aluno memoriza temporariamente o
que lhe é explicado e, depois das pro-
vas, limpa tudo da mente. Como em
qualquer crise, seja política, aérea ou
educacional, são diversas as causas
desenvolvidas ao longo de um deter-
minado período, afetadas por variá-
veis que muitas vezes fogem ao contro-
le dos educadores.

"É importante esclarecer que a mo-
bilização é a capacidade de iniciar uma
ação ou atividade, dirigir essa ação e
manter o vínculo com ela. A motivação
deve partir do sujeito, envolver aquilo



CAPA

que o professor tem de fazer para que o
aluno mostre interesse - mas a mobili-
zação é do aluno, que fique bem claro",
ensina Celso Vasconcellos. Se não hou-
ver motivação, não se resolve o proble-
ma da indisciplina. Os professores de-
vem repensar se querem continuar a
ser professores, procurar os motivos e o
mote para a carreira no magistério. Eles
devem conversar e discutir o assun-
to com outros educadores, rever suas
atitudes e afirmar a si mesmo: "Estou
aqui porque quero ser professor; eu me
realizo com isso, mas não me completo
se os meus alunos não aprenderem".

"O professor não pode trabalhar
nessa profissão em ritmo de emergên-
cia de sua vida. A atividade não é um
paliativo pela falta de emprego em ou-
tro campo. Existe complexidade e be-
leza em ser professor e partidpar da
formação de um ser humano. Ele tem
de estar inteiro na sala de aula", con-
ta Vasconcellos. A mobilização signifi-
ca também pesquisar muito antes de ir
para a escola, dar um sentido às classes,
oferecer liberdade e metodologia. A mo-
bilização significa também que o pro-
fessor precisa, sim, além de ensinar o
estabelecido, manter o respeito e a edu-
cação na classe de aula sob qualquer
circunstância.

CONSELHOS PRÁTICOS
O sistema utilizado até 1970 não vol-
ta mais. O respeito natural que os
alunos demonstravam ficou no pas-
sado. Já foi dito que as pessoas apren-
dem apenas duas coisas: o que dá pra-
zer e o que c útil. A forma de colocar
isso para os alunos, evitando a indis-
ciplina, passa por um processo tortu-
oso e radical. Além das idéias já colo-
cadas, pode-se citar Ana Lúcia Ratto,
da Universidade Federal do Paraná
(UFPR), que escreveu a obra Livros de
ocorrência - (in)disciplina, normalização e
subjetivação, na qual ela analisa a utili-
zação dos temidos livros de ocorrência
muito usados em escolas tradicionais -
aqueles em que ficavam registrados os
nomes e os erros dos faltosos.

Ana defende que, no caso do diálogo
com os alunos, o erro maior é que não

"Uma aluna de 16 anos, da sexta série, foi convidada a ir até a sala do diretor
para uma conversa, após desacatar muitos funcionários da escola. O diretor
conversou com ela, que o desacatou também. Não era a primeira vez que essa
aluna causava problemas para a escola. Ela é muito indisciplinada, não faz su-
as tarefas e, nesse dia, entrou com um maço de cigarros no bolso, mostrando
para os colegas, que têm apenas 12 anos. Como o responsável por ela foi con-
vidado várias vezes para comparecer na escola e nada resolvia, o caso foi le-
vado ao conselho tutelar. A aluna não gostou da atitude e fez ameaças a vários
funcionários da escola incluindo o diretor. No dia 30/07, ela foi até a casa do
diretor, mexeu em seu fogão, pegou a panela de feijão e jogou chumbinho (um
veneno para matar ratos - de venda proibida) dentro. Quando o diretor chegou
em casa e foi jantar, viu algo estranho na textura do feijão, mexeu e percebeu
que era veneno. Foi até a delegacia, a garota foi ouvida e nada feito, pois é me-
nor. Olha aonde chegamos..."

existe o comprometimento por parte
dos professores, pois a história já es-
tá definida, ou seja, os mestres falam
e os alunos ouvem. Isso quebra, lo-
go de início, uma relação que poderia
ser, no mínimo, de confiança. "Não
se trata de pressupor que a vigilância
seja em si mesmo problemática. Pelo
contrário, por mais que se possa es-
tranhar, considero ser bem-vindo al-
gum grau ou tipo de vigilância nas
relações educativas a serem estabele-
cidas com as novas gerações", declara
Ana. No livro, ela revela que a esco-
la, ao acionar freqüentemente os pais
na resolução dos problemas discipli-
nares vivenciados, não apenas cobra
que eles garantam o tipo de contro-
le exigido, mas, especialmente, os in-
sere na lógica disciplinar que move
os livros de ocorrência, tornando-os
também alvo de vigilância, normali-
zação, exame e infantilização.

Segundo a educadora Tânia Zagury,
a indisciplina e a falta de motivação
estão interligadas. São como dedos
de uma mesma mão. Ela recomen-
da que os professores sigam algumas
etapas com o objetivo de apaziguar
sua classe. "É preciso acompanhar os
alunos. Esta é uma geração high tech.
Não é fácil, mas aprendam sobre tec-
nologia, como eles. O professor preci-
sa ser um líder, porque a autoridade
é fundamental para manter o con-
trole. E, principalmente, o líder pre-
cisa saber que autoridade é diferente
de autoritarismo. A autoridade é hie-
rárquica e está dentro da legalidade
e dos padrões da escola. Os professo-
res precisam ser orientados sobre seu
espaço, sobre sua competência, de-
monstrar isso aos alunos, pois estes,
por sua vez, sabem quando um mes-
tre está se empenhando ou está em-
bromando", recomenda Tânia.

Outro conselho salutar é nun-
ca responder à agressão com agres-
são. Se o aluno falar coisas que o
abalem, mantenha a distância (pe-
lo menos 2 metros) para não agre-
dir nem ser agredido. Deixe-o fa-
lar à vontade e perder o controle.
Sc o aluno xingar, extrapolar, fi-
que quieto, não responda da mesma
maneira, porque os próprios colegas



"Acredito que o grande problema de indisciplina é a
liberdade que as crianças têm desde muito cedo, na
pré-escola, quando os pais são omissos e não que-
rem participar da educação de seus filhos. Acham
que é o professor quem tem de educar. É lamentável
esse comportamento, pois os pais estão perdendo
a infância de seus filhos e, quando perceberem, já
será tarde demais"

de classe vão observar e perceber quem é o destemperado.
Depois que tudo acabar, você pode, com extrema calma,
conversar com o estudante e dizer que sente muito por cau-
sa disso tudo, que está triste como educador que isso tenha
acontecido, que a relação entre eles seja ruim. Deixe o alu-
no saber que você está disposto a conversar depois da aula,
demonstre inteligência emocional e profissional.

Celso Vasconcellos alerta, ainda, que a indisciplina é
um processo ativo e reativo. "O professor não pode, de ma-
neira alguma, deixar que vá para esse caminho. Não se-
ja reativo, tome cuidado, mude de assunto, mude o jogo.
Olhe nos olhos do aluno, chegue junto, mostre que você
tem moral para isso", aconselha. Sim, Vasconcellos salien-
ta que os alunos indisciplinados são muito inteligentes, es-
pertos e, quando vêem falhas no sistema de ensino, profes-
sores despreparados, exploram e dominam a classe.

Para Kant, a disciplina é condição necessária para ar-
rancar o homem de sua condição selvagem. Trata-se de
educar alguém para se tornar ser humano, redimi-lo de
sua condição animal e ensiná-lo a controlar seus impul-
sos, conforme concluiu muito bem a professora Ana. Por
isso, professores precisam, basicamente, fazer uma revi-
são em seus conceitos e, se decidirem mesmo sobre a car-
reira do magistério, precisam preparar-se constantemente,

"Baixa auto-estima de alguns alunos, desmotivação e
pouca criatividade dos professores, falta de áreas pa-
ra lazer, educação doméstica deficiente, problemas fa-
miliares e a questão de 'não saber o que está fazendo
na escola e achar que o futuro não lhe espera' por par-
te do aluno. Tudo isso somado resulta em mal-estar e
indisciplina"

aprendendo a motivar a si próprios e aos alunos e manter
o controle em qualquer situação, demonstrando seguran-
ça, domínio educacional, conhecimento da metodologia e
educando naturalmente seus meninos, até mesmo ofere-
cendo aquilo que faltou em casa por outras razões. M

ecarvalho
Text Box
Fonte: Profissão Mestre, ano 8, n. 96, p. 20-25 , set. 2007.




