UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

KÁTIA SIMONE PASCHOAL RODRIGUES

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE INDISCIPLINA E VIOLÊNCIA ESCOLAR
POR PROFESSORES ATUANTES DO ENSINO MÉDIO

Rio de Janeiro
2016

KÁTIA SIMONE PASCHOAL RODRIGUES

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE INDISCIPLINA E VIOLÊNCIA ESCOLAR
POR PROFESSORES ATUANTES DO ENSINO MÉDIO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós
Graduação em Educação da Universidade Estácio de
Sá, na linha de pesquisa: Representações Sociais e
Práticas Educativas, como requisito parcial para
obtenção do título de Mestre em Educação.
Orientador Prof. Dr. Pedro Humberto Faria Campos

Rio de Janeiro
2016

R696r

Rodrigues, Kátia Simone Paschoal
Representações sociais de indisciplina e
violência escolar por professores atuantes do ensino
médio. / Kátia Simone Paschoal Rodrigues. – Rio de
Janeiro, 2016.
83 f.
Dissertação (Mestrado em Educação) –
Universidade Estácio de Sá, 2016.
1. Educação. 2. Representações sociais.
3. Indisciplina. 4. Violência escolar. I. Título.
CDD: 370

DEDICATÓRIA
Aos meus pais, Albino (in memoriam) e Rosalina.
Às minhas filhas, Luana e Luciana
Ao meu esposo Edgar

AGRADECIMENTOS
Primeiramente a Deus por me colocar diante de novos e estimulantes desafios e me dar
ânimo nos diversos momentos em que estive quase a desanimar diante de tantas
dificuldades, pela oportunidade e privilégio de poder concluir mais uma etapa
acadêmica em minha vida;.
A toda minha família, e em especial aos meus pais Albino (in memoriam) e Rosalina,
pela educação, pelos ensinamentos e perseverança, pois sem essa base, esse sonho
nunca se concretizaria;
Às minhas filhas Luana e Luciana, pela paciência de não poder estar presente em
todos os momentos em suas vidas;
Ao meu esposo Edgar, sempre presente em minha vida;
Ao meu querido orientador Prof. Dr. Pedro Humberto Faria Campos, e seu imenso
conhecimento, incentivo e compreensão. Obrigada por acreditar em mim, desde o
primeiro momento de produção cientifica, encaminhando-me nessa “trajetória
acadêmica”. Obrigada!
Aos meus colegas de mestrado e doutorado, especialmente à profa. Dra. Sabrina
Almeida, às doutorandas Judith Perez e Fátima Vasconcelos e, pela colaboração,
companheirismo e por estabelecermos uma relação de cuidado mútuo;
Aos professores e funcionários do programa de Pós-Graduação da Universidade
Estácio de Sá, pelas orientações e apoio recebidos ao longo destes dois anos;
Aos professores da Banca Examinadora, Prof. Dr. Pedro Humberto Faria Campos,
Profa. Helenice Maia Gonçalves e Profa. Jaciara de Sá Carvalho pelas profundas
contribuições.
A todos os professores que participaram da pesquisa, aceitando, colaborando para que
esse estudo se realizasse.

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original”
Albert Einstein

RODRIGUES, Kátia Simone Paschoal. Representações Sociais de indisciplina e
violência escolar por professores atuantes do ensino médio. 2015-2016, 83 f.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro,
RJ, 2016.

RESUMO
O tema da pesquisa se refere às representações sociais de indisciplina e violência
escolar por professores atuantes no ensino médio, tendo como referência diversas
abordagens existentes no campo teórico sobre estes fenômenos. A questão central da
pesquisa é: Quais as representações dos professores do ensino médio sobre a
indisciplina e violência escolar? O objetivo geral da pesquisa é conhecer e analisar as
representações sociais de indisciplina e violência escolar por professores do ensino
médio regular em escola da rede pública no Rio de Janeiro-RJ. Essas representações
sociais docentes serão investigadas pelo aporte teórico e metodológico da Teoria das
Representações Sociais (TRS). As representações sociais dos professores significam
conhecer a ação do pensamento por meio da qual o sujeito interage com o objeto. É
uma pesquisa de caráter plurimetodológico, que contou com procedimentos
qualiquantitativos para a coleta e análise dos dados. O procedimento para coleta de
dados foi a aplicação de questionário (N= 120), composto por questões de livre
evocação, caracterização e escala de Likert. As informações coletadas foram
analisadas com o apoio dos softwares EVOC e SIMI. Os resultados da pesquisa
mostraram dois campos na representação social dos professores sobre a indisciplina na
escola. Um deles tem como representação o desrespeito à autoridade do professor,
entretanto, muitas das alegações correspondentes às manifestações de indisciplina se
referem ao aluno, considerando-o como um dos principais responsáveis por essas
manifestações, e o outro, os professores responsabilizam a família pelos atos
indisciplinados que os alunos apresentam na escola, sendo uma representação que
isenta o professor como sujeito da indisciplina.

Palavras-chave: Representações Sociais. indisciplina. violência escolar.
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ABSTRACT

The research theme refers to the social representations of indiscipline and school
violence by high school teachers, based on several approaches in the theoretical field
about these phenomena. The central question of the research is: What are
representations of high school teachers about indiscipline and school violence? The
general aim of the research is to know and analyze the social representations of
indiscipline and school violence by regular high school teachers in a public school in
Rio de Janeiro. These social representations of teachers will be investigated by the
theoretical and methodological contribution of Social Representations Theory
(TRS). The social representations of teachers mean knowing the action of thought
through which the subject interacts with the object. It is a research of
plurimetodological character, that counted on qualitative and quantitative procedures
for the collection and analysis of the data.The procedure for data collection was the
application of a questionnaire (N = 120), composed of questions of free evocation,
characterization and Likert scale. The collected information was analyzed with the
support of EVOC and SIMI softwares. The results of the research showed two fields
in the social representations of the teachers about the indiscipline in the school. One of
them is a representation of disrespect for the teacher's authority. However, many of the
allegations related to the manifestations of indiscipline refer to the student, considering
him as one of the main responsible for these manifestations, and the other, the teachers
blame the family for the indiscipline acts that students present in school, being a
representation that exempts the teacher as a subject of indiscipline.

Keywords: Social Representations. Indiscipline. School violence.
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INTRODUÇÃO

A indisciplina e a violência escolar são temas atuais muito presentes nos
debates educacionais, discutidos por educadores, pais e pesquisadores. Ainda, são
consideradas como fatores que interferem na prática pedagógica do professor em
diferentes níveis de ensino (PARRAT-DAYAN, 2008) traduzindo-se em obstáculos no
que se refere ao processo ensino-aprendizagem, uma vez que dificultam o exercício da
função do docente e o desenvolvimento dos conhecimentos apresentados por parte dos
discentes envolvidos (VASCONCELLOS, 2009).
Tais fenômenos não representam uma problemática recente, pelo contrário,
são identificados de muitas formas e causas (ESTRELA, 1992), de acordo com a
análise de cada pesquisador, porém, os entendimentos a respeito da indisciplina e da
violência escolar estão longe de serem consensuais, devido à complexidade da questão
e também à pluralidade de compreensões que o tema abrange.
Ao mencionar a indisciplina e a violência escolar, não podemos perder de
vista que a escola retrata em seu ambiente seus impasses e preocupações oriundos das
áreas política, emocional, social, econômica, entre outras, “onde as subjetivações das
condições vividas nesse tempo acontecem de forma intensa e com toda radicalidade”
(JUSTO, 2010, p. 37).
Estes fenômenos não são restritos dos países subdesenvolvidos, também
acontecem em escolas onde há melhores situações estruturais (AQUINO, 2003). Além
de não se limitarem a determinados níveis de escolaridade, também não se restringem
a países ou culturas específicas, são considerados problemas no mundo todo, “nos
países mais pobres, as nuances amplificam-se” (PARRAT-DAYAN, 2008, p.10).
De acordo com os estudos pesquisados por diversos autores podemos dizer
que o maior índice de vítimas de episódios de violência escolar e indisciplina reside
nas escolas públicas, urbanas e da periferia, das grandes cidades em todos os países.
Nos EUA, as pesquisas mostram que 20% a 30% dos discentes do ensino obrigatório
estão diretamente envolvidos em atos de vitimização entre pares (JUVONEN, 2001),
assim como em Portugal, as investigações feitas permitem comprovar que a violência
entre pares parece atingir 15% a 33% do total dos discentes que frequentam as escolas
(MARTINS, 2009). Na Espanha, em cada dez estudantes com idades entre doze e
dezesseis anos, oito afirmaram que já tinham sido testemunhas de um ato de violência

escolar entre colegas (SERRANO, 2006). No Brasil, as salas de aula são as mais
indisciplinadas do que a média de outros 33 países avaliados pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2013) e, de acordo com o
Relatório do PISA ( Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), professores
brasileiros perdem muito tempo na preservação da disciplina em sala de aula. Os
países onde mais tempo das aulas seria desperdiçado em função de problemas de
disciplina seriam México (11,3%) e Brasil (19,8%) (OCDE, 2013). Ademais, gasta-se
12,2% nas questões de organização (chamadas, avisos, e outros), sobrando pouco
menos que 70% do tempo total de aula para trabalhos didáticos.
Para La Taille (1996); Aquino (1996); Rego (1996) e Araújo (1996) um dos
fatores que podem contribuir para indisciplina é a perda de autoridade do professor. O
docente vem apresentando desmotivação, desqualificação e desatualização, além de
usar recursos que pouco estimulam a criatividade e o interesse do aluno. Sabemos que
no processo do aprender é fundamental a participação e o interesse do aluno, pois
quando o aluno está envolvido nas atividades é bem difícil acontecer episódios de
indisciplina e violência escolar. Estes fatores estão ligados à escola. Outros fatores que
estão inseridos no contexto escolar, mas que fazem parte da rede social, estão
relacionados à família, à mídia, aos meios de comunicação e a outros grupos sociais e
que exercem efeito direto na criação de regras de condutas a serem repetidos ou
reproduzidos.
A família é o primeiro modelo de socialização da criança. Verdade que a
família é um elemento na criação das atitudes agressivas de jovens, possibilitando
amores e desamores que resultarão, na idade adulta, em pessoas conforme às regras em
contato numa comunidade ou pessoas delinquentes e de árduo convívio na sociedade
(FERNÁNDEZ, 2005). A escola e a família são essenciais elementos da socialização e
da educação para os jovens, e, dessa maneira, de maior força e compromisso. Alguns
aspectos familiares podem contribuir sendo fatores de risco para a violência dos
jovens: a falta de afeto entre os cônjuges somando à ausência de segurança e de
carinho; a omissão de negociação e de diálogo; os maus tratos e o exemplo violento no
íntimo da família; a desestruturação da família; os métodos utilizados com a criança,
podendo ser permissivos e inconsistentes, ou, ao contrário, práticas extremamente
punitivas. Outro fator está associado aos meios de comunicação, que vem sendo
discutido como principal condutor da noticia. A violência televisiva é uma opção do
próprio meio. As crianças e jovens passam a ter a impressão dessas imagens violentas

imediatamente, e às instituições de ensino cabe orientá-los a diferenciar as
informações da mídia e dialogar sobre os assuntos trazidos por esse meio. Mas,
sabemos que a escola não pode assumir sozinha a educação dos jovens e, menos ainda,
em um mundo onde a informação e os valores se ligam à mesma estrutura da
sociedade. Para Nóvoa (2005), ao longo do último século, foi-se atribuindo à escola
uma sequência de tarefas e de conteúdos, que se juntaram tanto, que passou-se a
perceber uma espécie permanente de derramamento. Esta espécie de derramamento fez
com que a escola assumisse,

[...] uma infinidade de tarefas: Começou pela instrução, mas foi juntando a
educação, a formação, o desenvolvimento pessoal e moral, a educação para
a cidadania e para os valores... Começou pelo cérebro, mas prolongou a sua
acção ao corpo, à alma, aos sentimentos, às emoções, aos
comportamentos... Começou pelas disciplinas, mas foi abrangendo a
educação para a saúde e para a sexualidade, para a prevenção do tabagismo
e da toxicodependência, para a defesa do ambiente e do património, para a
prevenção rodoviária… Começou por um “currículo mínimo”, mas foi
integrando todos os conteúdos possíveis e imaginários, e todas as
competências, tecnológicas e outras, pondo no “saco curricular” cada vez
mais coisas e nada dele retirando... (NÓVOA, 2009, p. 50).

O autor compreende que a escola não é a única responsável pelas tarefas
expostas. Nóvoa (2009, p. 83-84) se refere às “evoluções desejáveis para pensar e agir
no campo educativo”, trazendo como sugestões “a escola centrada na aprendizagem” e
como um “espaço público de educação com um novo contrato educativo”. Esse espaço
público sugerido por Nóvoa (2009, p. 89) pode ser entendido com a frase “À escola o
que é da escola; à sociedade o que é da sociedade”. Essa sugestão está intimamente
ligada à ideia de escola centrada na aprendizagem por essa só ter “sentido se a
sociedade se responsabilizar, progressivamente, por um conjunto de missões que, até
agora, têm sido assumidas pela escola”.
Na

época

atual,

com

a

massificação

do

ensino,

decorrente

do

desenvolvimento das forças produtivas, “a escola deixou de ser uma ilhota de justiça
formal no seio de uma sociedade igualitária” (DUBET, 1994, p. 178). A escola acaba
devolvendo as desigualdades reproduzidas pela sociedade. “Ela gera as suas próprias
desigualdades e as próprias exclusões” (idem). A própria escola se respalda em uma
hierarquização e organização interna que acomoda em si mesma trégua e conflito,
como exemplo: as formas de distribuição de espaços; de organização de tempos;

conteúdos incoerentes com o contexto de aula; a falta de comunicação entre professor
e alunos; excesso de alunos em uma turma, sem que o professor possa atender
individualmente ou dar atenção àquele que precisa. Para Inoue e Ristum (2006, p.
176) “o fato de o educador compartilhar um período de tempo maior com seus alunos
poderia facilitar tanto o desenvolvimento de um melhor vínculo de confiança entre
aluno e professor, quanto favorecer a observação de possíveis alterações no
comportamento”.
É inegável que o professor é a autoridade em sala de aula, dirige a atividade
pedagógica e é um profissional da educação. Entretanto, as modificações de
conhecimento e de evolução curricular estão modificando a passos enormes. É
importante ressaltar que o aluno mudou, a sociedade e a escola mudaram.
Antigamente, esperava-se que o aluno se adaptasse ao professor. Hoje, é o professor
quem deve adaptar-se ao tipo de aluno com quem convive. Para Canário (2005) a
escola tornou-se um ambiente de muitos embates, perdeu aquela dupla ligação a qual
apresentava até na metade do século XX: coerência interna (baseada no entendimento
entre a sua clientela e as sugestões da escola) e coerência externa (a sociedade
depositava nela grandes expectativas). Para o sociólogo português, os jovens
enfrentam grandes dificuldades, como a falta de emprego num mundo violento,
oscilante e competitivo. Acredita que a incerteza “é o mais difícil de todos os estados
psicológicos” (p. 81).
Diante disso, a escola tem se tornado um espaço de proliferação de violência.
São várias causas que justificam e explicam os indisciplinados, os acontecimentos
agressivos e conflitos na formação escolar. O conflito é uma conjuntura de
enfrentamento de dois ou mais atores, entre os quais existe a rivalidade aguçada por
alguma desigualdade de preferências. Esses conflitos podem se tornar agressivos
quando falham os recursos conciliadores que consentiriam um enfrentamento
tranquilo, pacífico. O conflito escolar atribui diversos modelos, como a desordem, a
violência entre pares, as provocações professor e aluno, etc. Todas essas causas são
colocadas como “falta de disciplina”, em que geralmente os alunos são penalizados
com suspensões, de acordo com cada regimento interno (direitos e deveres dos alunos)
da escola.
Como vimos anteriormente, a violência é qualquer intimidação realizada
sobre uma pessoa ou grupo. Essa intimidação pode ser física ou moral com uso de
força e coação.

O tema violência escolar investigado pelos pesquisadores nacionais ou
internacionais no espaço escolar visa à dificuldade em encontrar um consenso entre os
estudiosos a respeito do conceito. Uma dessas dificuldades consiste no fato de que a
violência pode se expressar de múltiplas formas e ser compreendida de maneiras
diversas. Conforme aponta Abramovay,

Apresentar um conceito de violência requer uma certa cautela, isso porque
ela é, inegavelmente, algo dinâmico e mutável. Suas representações, suas
dimensões e seus significados passam por adaptações à medida que as
sociedades se transformam. A dependência do momento histórico, da
localidade, do contexto cultural e de uma série de outros fatores lhe atribui
um caráter de dinamismo próprio dos fenômenos sociais (ABRAMOVAY,
2005, p. 53).

Desse modo, a ideia de violência em vários países é apresentada de formas e
sentidos variados, em semelhança com a cultura e momento histórico em que ela é
produzida (ABRAMOVAY, 2003). Na África, no Burkina Faso, 37% das mulheres
sofreram abusos sexuais por parte dos professores. Outro problema diz respeito aos
castigos corporais. Nos EUA há 19 estados onde estes ainda são permitidos. Sabemos
que as consequências podem ser fatais. Por exemplo, grande parte dos tiroteios dentro
de escolas ocorre nesses estados onde os professores podem bater nos alunos. Na
Europa, a violência na escola está ligada à exclusão social e é um assunto que a
democracia deve combater. Mas não é assim em todos os países (DEBARBIEUX,
2007).
Os autores apontam a problemática indisciplina e violência escolar e
entendem os fenômenos como uma manifestação, que podem ser motivados pelos
professores, como também pelos alunos, que prejudicam no processo ensinoaprendizagem e que podem sofrer influência dos fatores internos (o currículo, a
realidade social dos alunos, as relações professor-aluno) e dos externos (a violência
social, a mídia e o próprio ambiente familiar). “Assim, na própria relação entre
professores e alunos habitam motivos para a indisciplina e as formas de intervenção
disciplinar que os professores praticam podem reforçar ou mesmo gerar modos de
indisciplina” (GARCIA 1999, p. 104).
Outro fator a ser considerado é o modo em que são compreendidos os
fenômenos, implicando no desempenho didático, uma vez que interferem nas relações

com discentes e na descrição de normas para analisar seu comportamento na escola e
na organização das metas que o docente se propõe a atingir.
Nos estudos apresentados por Sposito (1998) e Zechi (2008), destaca-se um
problema que persiste nos trabalhos bibliográficos: a precariedade na distinção entre a
violência e indisciplina, ou seja, a complexidade em definir os fenômenos sem
cometer incorreções, banalizando-as ou valorizando-as, ou ainda, a falta de
aproximação dos conceitos. Constata-se, pois, uma relativa confusão conceitual entre
indisciplina e violência escolar (SILVA, 2010).
Assim sendo, entendemos que o presente tema de estudo é bastante amplo e
pode ser explorado em suas múltiplas particularidades, dentre elas a questão que
alicerça a presente pesquisa: “Quais são as representações que os professores do
ensino médio possuem sobre os fenômenos indisciplina e violência escolar, sendo
que os mesmos vivenciam tais fenômenos com frequência no ambiente escolar?”
Essas representações sociais dos professores serão investigadas pelo aporte
teórico-metodológico da Teoria das Representações Sociais –TRS. Conhecer as
representações sociais (RS) dos professores sobre os fenômenos indisciplina e
violência na escola significa analisar a ação do pensamento por meio da qual o sujeito
interage com o objeto. Isso quer dizer como os fenômenos são enfrentados e
concebidos pelos sujeitos envolvidos, uma vez que suas representações podem
conduzir seus resultados no agir diante do problema. Em razão disso, um melhor
entendimento de “indisciplina” pode beneficiar a transformação de suas representações
e, por conseguinte, suas ações.
Para Moscovici (1978, p. 26-27), as representações sociais “possuem uma
função constitutiva da realidade”, sendo o sinal e a reprodução de um objeto
socialmente valorizado” e “sempre uma representação de alguém, tanto quanto uma
coisa”. As representações sociais são “teorias do senso comum” sobre a realidade. O
elemento de representação traz para os indivíduos aspectos novos, que determinam
modificações em representações antigas. A formação das representações refere-se ao
movimento de compreender o novo a partir de modelos antigos.
As representações têm eficiência de desenvolver uma realidade objetivando
noções e imagens que se tem sobre um determinado objeto. Estas representações
reorganizam a existência para oportunizar a integração das características objetivas do
objeto, dos experimentos antigos do individuo e de seu uso de atitudes e de normas,
possibilitando ao indivíduo uma noção funcional de mundo, percebendo a existência

através de seu próprio procedimento de conhecimentos.
Os docentes, ao atuarem intuitivamente e com base na experiência, constroem
representações sociais que são consequência das imagens, atitudes e entendimentos
construídos uns em relação a outras pessoas (MOSCOVICI, 2012). Nesse sentido, os
docentes constroem suas representações sociais sobre a regra ou o seu
descumprimento; sobre a indisciplina e violência escolar.
Portanto, destacamos a importância em pesquisar as impressões que os
professores do ensino médio têm a respeito da indisciplina e violência, uma vez que os
fenômenos se destacam no cenário escolar, principalmente nas atividades acadêmicas.
Apesar de encontrarmos, na literatura educacional, vários autores que discutem esses
fenômenos, o mesmo não ocorre em relação à representação social de professores no
ensino médio sobre essas expressões.
No presente trabalho, abordamos a questão da indisciplina na escola com os
pesquisadores La Taille, Parrat-Dayan, Estrela, entre outros. E na temática violência,
autores como Bernard Charlot, François Dubet, Eric Debarbieux e Miriam
Abramovay, e outros, buscando o diálogo entre cientistas de diversos países que
podem contribuir com discussões, dados e questões sobre os fenômenos.
Neste ínterim, é importante ressaltar que os fenômenos indisciplina e
violência estão fragmentados na escola, o que indica que existem várias
representações, com modos diferentes de percebê-los e de lidar com eles.
A presente pesquisa tem como base um estudo que se inscreve no contexto
dessas preocupações, e pretende contribuir para elucidação dos fenômenos da
indisciplina e violência no que diz respeito para a compreensão da complexidade que o
envolve. Assim, esta pesquisa tem como objetivo conhecer e analisar as
representações sociais de indisciplina e violência escolar por professores do ensino
médio regular em escola da rede pública no Rio de Janeiro-RJ.
Pode-se supor que os fenômenos da indisciplina e violência escolar assumem
diferentes representações entre os docentes e que estes estariam associados ao
ambiente em que foram concebidos ou reproduzidos (na escola, na experiência em sala
de aula, nas disciplinas, etc.), no modo como cada professor procede diante da
situação.
Acreditamos que a relevância deste estudo trará compreensão de que a
concepção das representações sociais de professores sobre os fenômenos no ambiente
escolar é fundamental, uma vez que, parte da ideia inicial de que “toda intervenção

centrada na mudança da realidade social implica uma valorização dos saberes
populares” (JODELET, 2007, p. 53). Por conseguinte, estudar as representações do
docente sobre os fenômenos é importante, uma vez que contempla a procura do
entendimento da educação, principalmente quanto ao que acontece em termos de
qualidade sendo necessário ser revisto na atuação do professor.
A pesquisa encaminhou como um estudo de abordagem plurimetodológica
de natureza qualiquantitativa, que está pautada com referencial teórico assumido pela
pesquisa. Os métodos qualitativos e quantitativos se complementam (ALVES
MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004). A quantitativa das informações são
quantificadas, analisadas e classificadas (SILVA & MENEZES, 2005), e a qualitativa
trabalha numa realidade que é difícil de ser quantificada, pois envolve um universo de
significados, motivos, valores e atitudes, aprofundando-se no mundo intangível dos
significados das ações e das relações humanas (MINAYO, 1996).
Para a execução da coleta de dados foi aplicado um questionário a 120
professores do ensino médio contendo três questões : 1) uma primeira questão,
chamada de “questão de evocação” , com técnica de associação livre de evocação, 2)
uma questão do tipo “escolha”, na qual foi apresentada uma lista de 21 itens e
solicitou-se aos sujeitos que escolhessem dentre os itens, os 7 que “mais caracterizam”
a indisciplina na escola; 3) por fim uma escala do tipo Likert, de 1 a 5, contendo 16
itens referentes a atos de indisciplina.
O presente estudo está organizado em três capítulos. O primeiro capítulo
está divido em três seções. A primeira tem por objetivo relatar um breve histórico
sobre a (in)disciplina no Brasil, desde a chegada da Companhia dos jesuítas até os dias
de hoje. A segunda e a terceira retratam o referencial assumido pela pesquisa para
conhecer e analisar a indisciplina e violência escolar. Esta última está dividida em
subseções: a primeira busca conceituar a indisciplina na escola, analisar suas causas e
implicações e a segunda busca uma definição para o fenômeno violência. Em seguida,
são abordados dois tipos de violência muito presentes na escola: incivilidade e
bullying.
O segundo capítulo tem como propósito apresentar a Teoria das
Representações Sociais (TRS) com a finalidade de investigar o conhecimento social de
professores sobre os fenômenos em questão. Está divido em duas seções. A primeira
aborda o campo das representações sociais: dimensional (MOSCOVICI, 2012),
processual ( JODELET, 2001) e estrutural (ABRIC, 2003 a). A segunda está

relacionada aos estudos de representações sociais de violência na escola, que
abrangem principalmente o ensino médio.
Por sua vez, o terceiro capítulo demonstra a delimitação da pesquisa e os
procedimentos metodológicos. Primeiro apresenta a caracterização dos professores.
Em seguida, refere-se à metodologia usada na pesquisa, a abordagem estrutural
proposta por Abric (1994). Por fim, os procedimentos assumidos para análise dos
dados coletados, que contou com o apoio dos softwares EVOC e SIMI.
Por fim, a análise e discussões dos instrumentos utilizados com os professores
do ensino médio e as considerações finais dos resultados obtidos na pesquisa.
Deseja-se com estudo desta pesquisa, alcançar elementos que possam
contribuir para a formação de professores, como também, apresentar os impedimentos
atuais da atividade exercida pelo docente no âmbito escolar.

CAPÍTULO I
ESCOLA, INDISCIPLINA E VIOLÊNCIA

1.1- (In)disciplina na escola: breve histórico

A “in(disciplina) é um fenômeno essencialmente escolar, tão antigo como a
própria escola e tão inevitável como ela” (ESTRELA, 1994, p.11-12). Dessa forma,
não se pode falar em disciplina ou indisciplina escolar independentemente do contexto
sócio-histórico em que ocorrem (ESTRELA, 1994).
A educação escolar formal no Brasil inicia-se no ano de 1549, com a chegada
dos jesuítas, que passaram a catequisar os povos indígenas, sob a liderança de Manuel
da Nóbrega. O objetivo desta chegada era a conversão dos gentios à fé católica. Assim,
foram implementados os primeiros colégios, escolas e seminários com o estímulo e
ajuda financeira da Coroa Portuguesa, que em 1564 fixa o estatuto da “redízima”, que
era um décimo da receita arrecadada destinada à conservação das escolas jesuítas.
Desde essa época, os jesuítas apresentavam preocupação com a disciplina, no controle
permanente e na aplicação de técnicas (punições físicas) para controlar os
comportamentos dos alunos. Com o passar do tempo, essas técnicas foram ficando
mais sutis, mas não foram extintas.
Em 1599, foi publicado o Ratio Studiorum- plano constituído por um
conjunto de regras cobrindo todas as atividades dos agentes diretamente ligados ao
ensino, estabelecendo em detalhes todo o currículo e o funcionamento das escolas
(AZEVEDO, 1976). Neste plano é explicita “a seleção severa de conteúdos e textos,
buscando isentá-los de elementos contraditórios à fé católica; a forma de
disciplinamento dos corpos, o método, a organização, tornaram-se tão importantes
quanto os conteúdos ensinados” (CAMPOS, 2008, p. 47).
Os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1759 pelo ministro português,
Marques de Pombal. Começam então a ser implantadas as reformas pombalinas da
instrução pública que se contrapõem ao predomínio das ideias religiosas. Houve
mudanças na estrutura e no funcionamento administrativo do ensino brasileiro
(AZEVEDO, 1976), porém, não causaram modificações relevantes no trato dos

assuntos disciplinares. Neste período, as escolas funcionavam com o ensino
individualizado, em que o docente ensinava um discente de cada vez, enquanto os
demais permaneciam em silêncio fazendo suas tarefas individualmente (BASTOS,
2005).
Após 1808, deu-se início à divulgação do método de ensino mútuo que se
tornou oficial com a aprovação da lei das escolas de primeiras letras em 1827, sendo
substituída pela instrução individualizada. O método mútuo ou monitorial, também
chamado de lancasteriano, se baseava no aproveitamento dos alunos mais adiantados
como auxiliares do professor no ensino de classes numerosas. Dessa forma, com um
só professor podia-se ensinar um grande número de alunos (BASTOS, 2005). No
entanto, o método mútuo tinha regras pré-determinadas, rigorosa disciplina e os alunos
sentavam em bancos por hierarquia. Neste período, ainda aconteciam práticas
disciplinadoras do passado, alunos sentados em fila sem poder transitar ou levantar
sem a permissão do professor, o silêncio absoluto em sala de aula, tarefas feitas
individualmente e os castigos físicos (para alunos de baixo desempenho ou
indisciplinados) e morais (premiação exclusiva para alunos com bom desempenho e
comportamento) como formas disciplinares (BASTOS, 2005).
A partir de 1920 surge a Escola Nova, com um novo ponto de vista da
infância e da função do docente. Suas ideias justificam uma escola mais técnica e mais
próxima do discente, dando possibilidade de progredir de forma natural. O docente
promovia aos alunos um ambiente favorável de aprendizagem no qual todos
construíam e participavam da organização do conhecimento. Então, a escola passa ser
dinâmica em objeção à falta de ação da escola do passado (ESTRELA, 2002). No que
diz respeito ao conceito de disciplina, a ideia de Escola Nova passa por modificações
importantes, visto que “o fato de centrar o ato pedagógico no aluno e em sua atividade
produziu como consequência um deslocamento da questão para a organização das
atividades a serem desenvolvidas pelos alunos” (SZENCZUK, 2004, p. 38). Nesse
sentido, o aprendizado aconteceria de acordo com o ritmo dos educandos.
No período de 1954 a 1960, a predominância na educação é a tendência
humanista moderna que se refere às ideias de respeito ao desenvolvimento da criança
(SAVIANI, 1983). Nesta tendência, “a disciplina surge de uma tomada de consciência
dos limites da vida grupal; assim, aluno disciplinado é aquele que é solidário,
participante, respeitador das regras do grupo” (LUCKESI 1994, p.58).
Nas décadas de 1960 e 1970, configura-se a tendência “pedagogia tecnicista”.

A (in)disciplina refere-se a conceitos de procedimentos desejáveis e praticáveis. As
instituições de ensino tinham como meta aos discentes o desenvolvimento de ação, em
conjunto com os assuntos e prática, ocasionavam em média (SAVIANI, 1983).
Nos anos de 1980, a tendência “progressista” pretende fazer um resumo entre
a pedagogia renovada e a tradicional, dando importância ao funcionamento
educacional como atividade coletiva. Nesta tendência, a disciplina obtém o significado
de existência pelo discente, participa das atividades propostas em grupo, colabora com
os demais participantes do grupo, mantém o respeito e o afeto por todos.
A partir da década de 1990 até os dias atuais, a indisciplina e comportamentos
anti-sociais passam a ser observados, divulgados e discutidos dentro e fora da escola,
ganhando maior visibilidade.
No dia-a-dia escolar, professores enfrentam problemas relativos à indisciplina
e violência, demonstram e reclamam da insatisfação pela inquietude dos discentes em
suas aulas, atrapalhando o desempenho no processo ensino-aprendizagem (BRITO,
2012).
A escola tem sido alvo de censura no meio educacional como vem
conduzindo e organizando suas atribuições no que se refere as intervenções
pedagógicas e a forma como administra a indisciplina no âmbito escolar (GARCIA,
2006). A escola é uma instituição imprescindível para o pleno desenvolvimento do ser
humano, das organizações e das sociedades, devendo ser um dos assuntos sociais que
incentive a capacidade intelectual, capacidade social e a compreensão crítica dos
conhecimentos produzidos em nossa sociedade (PARRAT-DAYAN, 2007). É na
escola que as crianças e os jovens aprendem uma variedade de informações e
experiências que dificilmente poderão ter em outras circunstâncias. Para muitos
alunos, a escola abre oportunidade para romper com situações econômicas e sociais
desfavoráveis e precárias. É importante enfatizar que, sem escola, não há a
possibilidade de o cidadão ter acesso, de fato, aos seus direitos constituídos. Afinal,
quanto menor for a escolaridade da pessoa, menores também serão suas chances de
acesso às oportunidades que o mundo atual oferece e às exigências que ele impõe.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) tratou, em capítulo
específico, do direito à educação estabelecendo seus objetivos, os direitos dos
educandos, as obrigações do Estado, dos pais e dos dirigentes dos estabelecimentos de
ensino (ECA, Capítulo IV - artigos. 53/ 59). O artigo 2° da Lei 9.394/96 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) estabelece que a educação visa o preparo para o

exercício da cidadania. Isso exige que a escola dê às crianças e aos jovens as
competências próprias que caracterizam o cidadão, ou seja, a formação do pensamento
é o objetivo fundamental da escola.
Segundo La Taille (1996), cabe à escola a preparação para o exercício da
cidadania. E para ser cidadão, é necessário conhecimento, respeito pelo espaço
público, normas de relações interpessoais e diálogo aberto entre olhares éticos.
Discorrido brevemente a respeito da importância social da escola, fica mais
evidente que a escola tem um papel importante e imprescindível em fortalecer
sociedades democráticas fundamentada na igualdade, na solidariedade, na justiça
social entre outras (ARROYO, 1988).
Nos dias atuais, a escola tem desenvolvido um esforço enorme para conseguir
se adaptar às novas realidades, tornando-se um sistema cada vez mais aberto,
interativo e supostamente, facilitador das relações entre os diversos agentes
educativos, no entanto, na prática sabemos que as coisas nem sempre são assim.
Atualmente, temos conhecimento que, em qualquer contexto onde existem e interagem
pessoas, estão presentes interesses e motivações, muitas vezes contrários, que
provocam, mais cedo ou mais tarde, conflitos entre os seus atores.

1.2- (In)disciplina escolar: conceitos e causas
Para Estrela (2002), o conceito de indisciplina relaciona-se intimamente com
o de disciplina e tende moralmente a ser definido pela sua negação ou privação ou pela
desordem proveniente da quebra de regras estabelecida. La Taille (1996) aborda a
questão da disciplina no sentido da moralidade, sendo o respeito pelas leis que são
consideradas obrigatórias. Parrat-Dayan (2008, p. 18) conceitua disciplina como,
“regra de conduta comum a uma coletividade para que assim seja possível manter a
ordem e a obediência à regra”. O termo também evoca a sanção e o castigo que se
impõem quando esta regra não é obedecida. Sendo assim, o conceito de disciplina está
relacionado com a existência de regras e o de indisciplina, com a desobediência
dessas.
Para os docentes, de uma maneira geral, a indisciplina é vista e entendida
como uma conduta inconveniente, um indício de desobediência sem controle,
desrespeito e indiferença revelada das mais variadas maneiras, como por exemplo:

Conversas paralelas, dispersão; professor entra na sala e é como se não
tivesse entrado; dá lição e a maioria não faz; quando vem professora
substituta, é dia de fazer bagunça; alunos não trazem material; se negam
a participar da aula; parece que nada interessa; saem no corredor na
mudança do professor; fazem bagunça em sala de aula quando não tem
ninguém; irmãos entram no meio da aula para pedir material, lanche,
dinheiro; riscam carteiras até estragar (com estilete); colocam tachinha na
mesa do professor ou dos colegas; ficam comendo durante a aula; mascam
chiclete; ficam de boné durante a aula; não vão de uniforme; pintam
carteiras com liquido corretor, escrevem nas paredes; destroem trabalhos de
alunos de outros períodos fixados nos murais, sentam de qualquer jeito na
carteira; roubam material do colega; passam perna no colega; entram sem
pedir licença; querem ir toda hora no banheiro; respondem ironicamente;
saem quando toca o sinal e o professor ainda está explicando, se levantam e
falam com o outro (VASCONCELLOS, 1998, p.13).

Essas condutas são demonstradas como incapacidade do discente de se
adaptar as regras, normas e padrões esperados pela sociedade e pela comunidade
escolar. A indisciplina também pode estar associada ao desconhecimento de tais
regras, à norma de conduta adotada pela escola para cumprir o seu papel. A escola
funciona de acordo com regra não escrita, conhecida somente por poucos. Nesse caso,
o problema reside na ausência de normas claras e objetivas, podendo causar
dificuldades no relacionamento entre docentes e discentes (CHARLOT, 2002). Além
disso, é possível que se deva ao fato de que o professor atue de forma preconceituosa,
podendo atribuir ao aluno a culpa pelos eventos de indisciplina (REBELO, 2011).
No ambiente educacional esta visão é bastante propagada. Ao falar da
disciplina, tende-se não só a evocar regras e a ordem delas decorrentes, como as
punições ligadas aos desvios e com o decorrente sofrimento que as originam
(ESTRELA, 1994). A maneira como tais regras são estabelecidas na escola guarda
relação com a forma como as relações educativas são construídas. Dessa maneira, a
experiência dos professores de determinar aos alunos, regras que fluem apenas de
decisões subjetivas, com base apenas em sua autoridade em sala de aula, por exemplo,
pode tornar-se uma causa de indisciplina, exatamente devido a ausência da
legitimidade necessária aquelas regras (ESTRELA, 1994).
De acordo com Santos e Nunes (2006, p. 17), “a indisciplina não estaria no
aluno, e sim na escola, incapaz de gerir e administrar novas formas de existência social
concreta, que surge em seu interior, em decorrência de suas transformações do perfil
de sua clientela”. É dentro deste ponto de vista que Almeida e Bahia (2008) afirmam

em seus estudos que a indisciplina consiste na falta de capacidade da escola incluir
alguns alunos que não apresentam o perfil por ela esperado e não entendem as regras
escolares.
Desse modo, a escola precisa estar atenta ao aluno, este por sua vez pode
trazer consigo problema do meio familiar, e não encontra um [...] “espaço pedagógico
interessante, estimulante e desafiador, para que neles ocorra a construção de um
conhecimento escolar significativo” (SANTOS, 2006, p.18). É necessário que a escola
estabeleça regras para que a atividade em sala de aula se desenvolva de forma
democrática, baseada na cooperação social, de modo que os professores e alunos
possam estabelecer uma relação harmoniosa (LA TAILLE,

2010). De forma

consistente, Vasconcellos (1989) ressalta: para que haja uma educação renovadora, é
importante a prática profissional e competência para analisar os planejamentos de
trabalho dentro do espaço escolar. Conclui que o professor e aluno precisam estar em
harmonia e cooperando, para que a sala de aula seja um lugar de união de saberes e
convivência de respeito entre os pares. Também na mesma linha, Parrat-Dayan (2008,
p. 64), afirma que “[...] é mais eficaz se aproximar calmamente de um aluno e pedir
para retomar seu trabalho que chamar a sua atenção em voz alta na frente de todos.
[...]”. A maneira que se constitui o vínculo entre docentes e discentes é a preparação
para o enfrentamento dos problemas.
Yasumaru (2006, p. 13) entende “ser a ação didático-pedagógica do professor
o fator determinante para o tipo de comportamento apresentado pelos alunos em sala
de aula”. A maneira pela qual o professor ensina os conteúdos, utilizando estratégias
de ensino com clareza e objetividade (aprender o quê, como, para quê, onde e quando)
pressupõe uma ponderada distribuição de direitos e deveres existentes entre professor
e alunos. Nesse sentido, valorizando a relação existente entre professor e alunos,
Oliveira (2005) afirma que,

[...] se professores tiverem a clareza dos fatores que geram a indisciplina,
poderão perceber o porquê das atitudes “desviantes” dos alunos, ou seja,
conhecer as raízes dos problemas daqueles que são rotulados de
indisciplinados, como, também, fazer uma auto-reflexão sobre sua prática
frente a este tipo de comportamento. (OLIVEIRA, 2005, p. 49).

Para Oliveira (2005), o docente precisa ter atenção ao estabelecer alguns
procedimentos como sendo corretos. Necessita conhecer as diversidades dos alunos
(social, educacional, etc.), evitando julgar o que acredita ser o certo, desmerecendo as
atitudes e costumes dos alunos, que podem estar distantes de seus valores pessoais.
Para Nunes (2006), a escola e os docentes, uma vez que realizam as suas
funções, têm um trabalho importante na modificação e transformação dos discentes de
maneira que, nem escola e nem professores, permaneçam indiferentes perante a
situação de indisciplina dos alunos. Algo importante deve ser feito pela escola e pelos
docentes para envolverem a situação: a escola deve, sobretudo, criar condições
materiais, humanas e ambientais no sentido de proporcionar um clima de convivência
agradável entre os discentes.
A indisciplina, ainda que seja “um dos mais antigos e persistentes fenômenos
do cotidiano das escolas, parece estar sofrendo um processo de reinvenção nas últimas
décadas”, pois não tem mantido as próprias características e com o passar do tempo
não pode ser considerada como um fenômeno estático, uniforme, nem tampouco
universal (GARCIA, 2001, p. 376).
A indisciplina escolar pode ser uma das objeções para o desenvolvimento do
conhecimento do aluno e uma das causas do desgaste dos diferentes atores escolares,
segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE,
2013). Aos discentes pode causar fracasso, evasão e exclusão (REBELO, 2011). Para
os docentes, a indisciplina é o maior contratempo de sala de aula (LEDO, 2009), do
esgotamento no magistério e de desânimo (ROSSO; CAMARGO, 2011).
Esteve (1999, p. 55), relata que, entre os fatores que causam o chamado
“mal-estar” docente, estão agressões verbais e insultos aos professores, muito mais
difíceis de quantificar do que as agressões físicas, mas com importante efeito sobre a
constituição desse emaranhado psicológico, conhecido como mal-estar.

Rosso e

Camargo (2011) afirmam que, paralelamente à indiferença e ao desprezo, o fenômeno
indisciplina é um dos fundamentos que mais causam o estresse no professor. Zaragoza
(1999) sugere que a indisciplina escolar é um dos relevantes elementos que
contribuem para o mal-estar docente na época atual. Diante disso, os docentes sentemse desorientados e estressados com os acontecimentos diários no espaço escolar
(LEVY; NUNES SOBRINHO; SOUZA, 2009).
De fato, os professores vivenciam verdadeiros confrontos no ambiente
escolar, no que diz respeito aos interesses pedagógicos da própria escola, seus

entendimentos conceituais sobre educação, além do convívio com intimidações e com
situações adversas em sala de aula, que os colocam à provação em cada classe
trabalhada (FREIRE, 2001). As ocorrências da indisciplina estão presentes na rotina
dos professores, e, em alguns momentos, são consideradas como ato de violência.
É importante ressaltar que a escola mudou, a sociedade mudou, os docentes e
os discentes mudaram, os tempos mudaram. Hoje, espera-se que os discentes
participem de forma criativa, reflitam e adotem outras formas de confrontar os
problemas, e que o professor represente o papel de adulto, mantendo o autocontrole
diante dos conflitos que por ventura venham acontecer. Não se espera que os alunos
apresentem as relações escolares da educação de antigamente marcadas por temor,
intimidação e até subordinação. A disciplina, imposta desta maneira, impede o
desenvolvimento da criatividade do educando. O aluno de hoje pertence a um novo
contexto histórico e social, “mas a escola continua com seus métodos de ensino como
há décadas atrás” (TREVISOL, 2007, p. 5). Diante desse fato, não podemos desejar a
escola de antigamente, na qual só existia lugar para alguns, a popularização do ensino
foi uma mudança na educação brasileira que já mais deverá voltar.
Para Pirola (2009), os professores precisam interpretar a indisciplina como
algo integrado às relações sociais na escola, em virtude das práticas educativas e para
o desenvolvimento intelectual, moral e comportamental, afastando o ponto de vista de
que a indisciplina está ligada somente ao comportamento do alunado.
A definição de indisciplina no ambiente escolar pode variar de acordo com o
cenário, com o desempenho da aula oferecida, e até mesmo, com a postura do
professor (LOPES, 2005). No entanto, é aceitável falar da indisciplina escolar, já que
muitas vezes a indisciplina do aluno está vinculada à “disfunção disciplinar e
pedagógica da aula e da escola” (PARRAT-DAYAN, 2008, p. 28). Porém, é
importante enfatizar que as causas da indisciplina não residem apenas nas relações
pedagógicas, existindo vários fatores (família, a própria escola, imposição das regras,
mídia, confronto com as diferenças culturais, sociais e econômicas) que se relacionam
e que podem explicar os comportamentos indisciplinados dos discentes, conforme
indicam alguns estudiosos da temática.
Garcia (1999) afirma que a indisciplina escolar compreende vários fatores
que precisam ser repensados e não indicam um motivo singular. Caeiro e Delgado
(2005) apresentam a indisciplina como um episódio que causa aspectos ligados a tudo
o que diz respeito ao ensino como os professores, alunos, práticas educativas, assim

como os objetivos e as perspectivas que orientam essas práticas. Alves (2002)
apresenta em seu estudo a concepção de que a indisciplina é um fenômeno complexo,
sendo constituído por diversos fatores sociais, educacionais e familiares. Ainda
constatou que os docentes geralmente justificam que a indisciplina em suas aulas é
consequência de problemas externos, provenientes da família, de influências da mídia
e da sociedade. Desse modo, os professores se isentam de qualquer obrigação, livramse do problema e transferem a solução para outras organizações.
Dessa forma, a indisciplina escolar está intimamente ligada a tudo que diz
respeito ao ensino, aos objetivos, às práticas e perspectivas que a orientam, além dos
“condicionalismos próprios da aula, da escola, da comunidade e do sistema”
(AMADO, 2001, p. 43).
Destarte, os impasses da indisciplina revelam-se com frequência no espaço
escolar, sendo multidimensional e multicausal, inerente e inevitável ao funcionamento
da escola (PARRAT-DAYAN, 2008). No entanto, a escola, enquanto instituição
aberta em convívio com o ambiente, não fica isenta dos conflitos e da discordância da
comunidade envolvente e, por esse motivo, a indisciplina que hoje representa
perturbação nos espaços escolares será capaz de ser vista como um reflexo de debates
que se alastram na sociedade de modo geral.
Entretanto, os estudos de indisciplina apresentam uma variedade de
interpretações. Cada docente, com suas práticas e motivos próprios (PARRATDAYAN, 2008), ancora de diversas formas o que podem ser comportamentos
(in)disciplinados de seus alunos. É importante ressaltar que uma das concepções
confusas sobre a indisciplina escolar é aquela que relaciona indisciplina e violência. A
indisciplina surge como vizinha da violência, sendo referidas devido à sua ligação. Os
fenômenos não são sinônimos. Nem toda indisciplina é violência. Portanto, as causas
dos fenômenos “são diferentes, e, consequentemente, devem ser tratadas de diferentes
maneiras” (PARRAT-DAYAN, 2008, p. 24).
1.3- Violência na escola
Como vimos anteriormente, o conceito de indisciplina está relacionado com a
quebra de regras estabelecidas. A indisciplina e a violência são problemas complexos
vividos na escola, que atrapalham o desenvolvimento da aprendizagem, como também,
as relações interpessoais. Diante dessa inquietação, é importante dialogar o assunto

com as pessoas na escola, observando os sintomas e as possíveis razões dos inúmeros
cenários de indisciplina/violência/incivilidade ocorridas dentro do espaço escolar. Para
isso é fundamental esclarecer os conceitos, para que os mesmos sejam identificados e
trabalhados de acordo com os pontos que os constituem, que as representações dos
professores, sejam coerentes a cada fenômeno.
1.3.1- Violência escolar: em busca de definição

A violência é um fenômeno social presente em todas as culturas ao longo da
história, como exemplos, podemos mencionar: “os enforcamentos em praça pública; as
lutas entre homens, realizadas nos coliseus romanos; o holocausto nazi sobre o povo
judeu e as inúmeras guerras que povoam a história da humanidade” (VELEZ, 2010, p.
24). De acordo com Minayo (1994, p. 2), “a violência é um dos eternos problemas da
teoria social e da prática política e relacional da humanidade” pois está presente em
todas as sociedades.
Especialmente nos anos de 1990, a violência e os comportamentos
desagradáveis na escola passaram a ser analisados também nas relações entre grupos
de alunos, definindo, um novo tipo de civilidade entre os jovens, jovens com o
universo adulto, aumentando e tornando também confuso a própria verificação e
estudo do fenômeno da civilidade e dos fenômenos incivilizados e de indisciplina na
escola. Em suas várias formas de expressão, a violência tornou-se um fenômeno atual
em diferentes acontecimentos da sociedade brasileira, abrange uma posição relevante
na rotina das pessoas e vai de encontro as perspectivas de civilidade e solidariedade
(CAMPOS, TORRES, GUIMARÃES, 2004). Os estudos e noticiários desta época
apresentam acontecimentos em diversas partes do Brasil (SPOSITO, 1994, 2001;
PINTO, 1992).
Na literatura contemporânea, especialistas (sociólogos, antropólogos,
psicólogos) favorecem a pesquisa da violência praticada entre alunos ou de alunos
contra a propriedade (depredação, por exemplo) e, em menor proporção, de alunos
contra professores e de professores contra alunos.
Charlot (2002) aponta a necessidade de diferenciar a questão da violência, da
agressão e da agressividade. O autor define agressividade como uma pré-disposição
biopsíquica reacional que pode levar a angústia e a agressividade. Já a agressão é um

ato que implica brutalidade física ou verbal. Assim sendo, amplia o conceito de
violência escolar, classificando-a em três níveis:
a) a violência propriamente dita, é o que ataca a lei com uso da força ou que ameaça
usá-la: os roubos, crimes, golpes, ferimentos, tráfico de drogas na escola, insultos
graves”, bullying e outros;
b) a violência simbólica ou institucional, é compreendida como a falta de sentido de
permanecer na escola por tantos anos; o ensino como um desprazer, que obriga o
jovem a aprender matérias e conteúdos alheios aos seus interesses; as imposições de
uma sociedade que não sabe acolher os seus jovens no mercado de trabalho; a
violência das relações de poder entre professores e alunos que enfatiza o uso da
rigidez, da autoridade, da soberania e, que de certo modo, define que toda agressão é
violência na medida em que se usa a força.
c) as incivilidades, se referem ao comportamento que "não contradiz, nem a lei, nem
o regimento interno do estabelecimento, mas as regras da boa convivência: desordens,
empurrões, grosserias, (...)” (p. 437), é onde a educação ainda não se efetivou no
aprendiz; não é indisciplina e nem violência, mas efeito da ignorância;
Abramovay e Ruas (2003) indicam que a dificuldade em analisar a violência
escolar consiste na falta de consenso na definição de violência. A caracterização da
violência pode modificar-se com a particularidade de cada estabelecimento de ensino,
dependendo de quem a descreve, sejam técnicos, professores, alunos, etc., havendo
modificações em função da idade e sexo. Charlot e Émin (1997) admitem a
dificuldade em definir violência escolar, não somente porque esta remete a fenômenos
variados, difíceis de delimitar e ordenar, mas, também, porque ela desorganiza
representações sociais que tem valor fundador, por exemplo, a ideia de criança, que
está relacionada à noção de ingenuidade, e a escola, entendida como lugar de
harmonia.
Para Spósito (2001), a violência no ambiente escolar manifesta-se com várias
expressões e algumas ações, embora apareçam como agressivas ou violentas, são
mecanismos da indisciplina e da transgressão às regras, às normas institucionais
frequentes no ambiente escolar. Para Chauí (2002), a violência é o uso da força física e
do constrangimento psíquico para obrigar alguém a agir de modo contrário à sua
natureza e ao seu ser. A violência é a violação da integridade física e psíquica, da
dignidade humana de alguém. Para Fernández (2005) a violência é uma agressão
contra as pessoas que, além dos valores de convívio, ataca suas individualidades e seu

progresso em sociedade. Para autora, a violência não apresenta uma causa única,
alguns elementos fora da escola contribuem: contexto social, características familiares
e meios de comunicação. Ainda acrescenta que a sociedade e sua estrutura atual
apresentam um grande número de desemprego e de pobreza, em que é mais propício
um ambiente violento, delinquência e atitudes anti-sociais.
Para Debarbieux (2001, p. 164), é necessário trabalhar com um “conceito
aberto” de violência possibilitando a compreensão deste conceito pelos atores no
espaço escolar. Considerando sua recomendação, insistimos, tanto para a definição de
violência como para a definição de indisciplina, quando este afirma: “Definir‟ a
violência na escola é, antes, mostrar como ela é socialmente construída em sua própria
designação, como seu campo semântico se amplia a ponto de se tornar uma
representação social central”. Para o especialista francês, uma única definição de
violência escolar seria um erro no campo científico e, assim, ele se expressa: “(...) não
deveríamos estar realizando pesquisas sobre a violência como um todo indivisível,
mas, ao contrário, estar multiplicando pontos de vista (indicadores) que nos ajudem a
encontrar o que é real num conceito que é ineficaz devido à sua generalidade”
(DEBARBIEUX, 2002, p. 19). O apontamento de Debarbieux (2002) sobre a
impossibilidade de uma única definição é coerente, porém o próprio autor assinala a
necessidade de se encontrar o que é real no conceito, quais são seus limites e qual a
definição que pode embasar uma prática, ou seja, um conceito eficaz.
Em acordo com Debarbieux, Abramovay (2006) defende e utiliza em suas
pesquisas a definição de violência em seu sentido amplo, afirmando que “violência é
um conceito relativo, histórico e mutável. Enquanto categoria, nomeia práticas que se
inscrevem entre as diferentes formas de sociabilidade em um dado contexto sócio
cultural e por isso, está sujeita a deslocamentos de sentidos” (ABRAMOVAY, 2006,
p. 54).
A violência é um fenômeno que se apresenta como “uma realidade fugidia,
complexa e controversa” (MINAYO, 1997, p. 247). Tal dificuldade é resposta dos
vários traços, dentre os quais se destacam: a discórdia na delimitação do seu objeto de
estudo, a quantidade, diversidade e interação de suas causas e a falta de consenso
sobre sua natureza.
De acordo com Charlot (2002), a violência no ambiente escolar possui três
variações. A primeira é a violência na escola; a segunda, violência à escola e a
terceira, violência da escola.

Violência na escola é aquela que se produz dentro do espaço escolar, sem
estar ligada à natureza e as atividades da instituição escolar: quando um
bando entra na escola para acertar contas das disputas que são as do bairro,
a escola é apenas o lugar de uma violência que teria podido acontecer em
qualquer outro local. Violência da escola está ligada à natureza e às
atividades da instituição escolar: quando os alunos provocam incêndios,
batem nos professores ou os insultam, eles se entregam a violência que
visam diretamente à instituição e aqueles que a representam. Essa violência
contra a escola deve ser analisada com a violência da escola: uma
violência institucional, simbólica, que os próprios jovens suportam através
da maneira como a instituição e seus agentes os tratam (modos de
composição das classes, de atribuição de notas, de orientação, palavras
desdenhosas dos adultos, atos considerados pelos alunos como injustos ou
racistas) (CHARLOT, 2002. p. 432).

Essas diferenciações são importantes porque esclarecem aos professores e
pesquisadores sobre a relação efeito e causas da violência, e também os leva a pensar
primeiramente sobre o que fazer com cada situação. Os docentes não se sentem
prontos para enfrentar tamanhos desafios. A violência era vista como fora do espaço
escolar. Hoje, os conflitos precisam ser (re)vistos, estudados, analisados e
compreendidos para que possam ser enfrentados. É importante que haja uma discussão
sobre as questões ligadas a violência no ambiente escolar, entendendo suas
especificidades, e se busquem caminhos que possibilitem a sua confrontação. A
dificuldade, as diversas faces e as causas da violência na escola, portanto, impõem um
grande desafio àqueles que desejam entendê-la e contestá-la a partir de um olhar
transdisciplinar que integre a ação de vários atores sociais, além dos responsáveis
diretos pela gestão desse lugar.
Outro aspecto comumente discutido quanto à definição do que seja violência
escolar diz respeito à gravidade e à cotidianidade dos atos cometidos: incivilidade e
bullying.
1.3.2- Incivilidade na escola
Como vimos, a compreensão de violência a partir de um conceito amplo,
como produto do uso da força e danos ao outro, enfrenta uma contrariedade quanto a
conclusão entre o que é violência, como uma prática de crime ou infração, ou
pequenos delitos ou práticas indisciplinares. No entanto, as práticas de violência e
indisciplina vivenciadas no ambiente escolar resultam das causas envolvidas e das

relações sociais que se constituem. Destarte, buscando solucionar essa desordem,
autores brasileiros (SPOSITO, 2001; CAMACHO, 2001 ; GONÇALVES, 2002;
LATERMAN, 1999), assumem o conceito de “incivilidades” para esclarecer as
ocorrências escolares. Esses conceitos são pautados por estudos de pesquisadores
franceses como Charlot (1997), Debarbieux (1990, 1997, 1998), Bourdieu (2001), e La
Taille (2006).
Seguindo a definição proposta por Charlot (2002, p. 437), as “incivilidades se
referem a condutas que se contrapõe às regras da boa convivência”. O conceito de
incivilidade define, assim, o tipo de violência escolar associado à rejeição, por parte
dos jovens, do código de conduta estipulado pela escola ou pelos adultos que nela
atuam. Entre as incivilidades cotidianas na escola destacam-se, por exemplo, as
grosserias, as desordens, as ofensas verbais, e o que se denomina sem muita precisão
conceitual de "falta de respeito".
Laterman (1999) as define como sendo os comportamentos indisciplinados
que tomam “um vulto maior que o esperado; intensidades maiores, mais agressivas,
mais invasivas aos outros e ao espaço social” (p. 129). São, segundo a autora, ações
estas que não mensuram resultados para o outro ou para a sociedade, provocações
intencionais às pessoas ou depredações contra os patrimônios da escola e lugares
públicos, e algumas causas colaboram para a necessidade das incivilidades, conforme
o trecho abaixo:

As incivilidades aparecem associadas a características do funcionamento
das escolas e das relações que ali se estabelecem. Assim, a falta de
autoridade, a repetência, a desorganização administrativa (falta de
professores, falta de materiais, mudanças frequentes nas decisões tomadas,
demora nas providências de manutenção), a ausência de diálogo, a
fragmentação do trabalho pedagógico, incidem sobre a conduta dos
estudantes. (LATERMAN, 1999, p. 130).

Ainda conclui que “não é possível afirmar que as incivilidades se somam ou
se transformam, ao longo do tempo, em crimes, como se fossem uma gênese daqueles
acontecimentos mais graves” (LATERMAN, 2000, p. 151). Porém, reforça que o
limite anti-social das condutas, sendo excedido, ajuda este indesejável progresso
próximo da confirmação da “ausência de poder ( dos professores, das regras e
costumes, da sociedade em geral) que a isso se oponha” (p. 152).

Debarbieux (2001) identifica três tipos de violência na escola: a violência
penal, delitos e vitimação; as incivilidades, conflitos de civilidades e o sentimento de
insegurança que reflete a percepção da violência. Para o autor, a incivilidade dos
alunos pode ser motivada pela falta das escolas cumprirem suas propostas de inclusão
social. A escola não tem cumprido seu papel de acolher porque sua prática civilizatória
não se tem tornado evidente, com isso, as práticas de violência aumentam entre os
alunos. Segundo o pesquisador, as incivilidades, podem ser traumáticas, sobretudo
quando se dão de forma banalizada e são silenciadas, visando a proteger a escola
(DEBARBIEUX, 1998). Para Bourdieu (2001), elas seriam possibilitadas por um
poder que não se nomeia, que se deixa assumir como cúmplice e autoritário. Assim,
professores não enxergam, não reclamam e as vítimas não são identificadas como tais.
Para La Taille (2006) as incivilidades que acontecem dentro da escola são
visualizadas como retrocessos morais da sociedade atual. Hoje a humanidade vive
grandes avanços importantes, em contrapartida, ela convive dia-a-dia com certos
retrocessos. Segundo o autor, se houve avanços morais,

não devemos fechar os olhos sobre outros fenômenos importantes. Um
deles é a violência. Outro é a incivilidade, cada vez mais frequentes nas
escolas e nas ruas. Outro ainda é a organização e o poder cada vez maiores
de grupo de tráfico de drogas e armas. Mais outro: a tolerância cada vez
maior com que aceitam falcatruas diversas em que parece protege-las.
Finalmente, não se pode deixar de mencionar um clima cada vez mais tenso
das relações entre etnias na Europa, notadamente entre ocidentais e
mulçumanos (p. 12, 13).

Nesse sentido, o autor acrescenta que as questões morais e éticas precisariam
fazer parte dos debates dentro da escola por todos os envolvidos, não como um
conjunto de regras impostas, mas sim como princípio. Entretanto, o autor reforça, “a
moral, a despeito dos belos discursos sobre a formação dos cidadãos, parece ser um
valor que ocupa lugar inferior na hierarquia de muitas escolas públicas e privadas” (p.
14).
La Taille (1996) afirma que diante das incivilidades e indisciplinas dos
alunos,

somente resta à escola uma solução: lembrar e fazer relembrar em alto e
bom tom, a seus alunos e à sociedade como um todo, que sua finalidade
principal é a preocupação para o exercício da cidadania. E, para ser
cidadão, são necessários sólidos conhecimentos, memória, respeito pelo
espaço público, conjunto mínimo de normas de relações interpessoais e
diálogo franco entre olhares éticos. Não há democracia se houver completo
desprezo pela opinião pública (p. 23)

O autor enfatiza que a escola apresenta dificuldade em pôr em ação esses
objetivos. Para ele, enquanto as escolas não mostrarem uma pedagogia transparente de
formação moral, “não poderão legitimamente se queixar de problemas de incivilidade,
desrespeito e violência” (LA TAILLE, 2010, p.15). No ambiente escolar as
incivilidades contemplam a diferentes motivos e se manifestam de formas complexas.
Seja como jeito de negação da regra escolar, ou como violência, as incivilidades
intimidam o andamento da escola e a convivência que ali ocorre (ABRAMOVAY et
al., 2004). E é neste episódio que os professores se encontram diante da tarefa de
educar para a sociedade. De qualquer maneira, reside o problema das limitações das
relações e de que maneira são representadas em alguns grupos sociais. De outro modo,
o que pode ser considerado incivilidade ou violência para um grupo, para outro, pode
ser normal e admissível. O importante é que a definição auxilia a esclarecer, mas não a
entender o que os nossos jovens pensam.
1.3.3- Bullying
A partir da década de 1970, que marca o início dos estudos sobre o fenômeno
do bullying, têm sido alvo de várias pesquisas que tentam explicar os comportamentos
agressivos, realçando algumas delas os aspectos genéticos, as capacidades cognitivas,
a personalidade, etc., enquanto outras destacam o ambiente, as ações familiares
agressivas, a imposição social do grupo e as técnicas educacionais (MARTÍNEZ,
2006).
A palavra ou expressão surgiu nos estudos de Olweus em 1973, para indicar
um tipo de ação agressiva entre crianças e jovens. O bullying não apresenta uma
tradução definida para o português, porém, pode se dizer que tem o significado de
“intimidação”. O termo que deriva da palavra inglesa bully, que, como substantivo,
quer dizer tirano, valentão, e, como verbo, amedrontar, brutalizar. Pereira (2002)
define bullying como uma forma de violência praticada sobre crianças ou jovens mais

inseguros, mais fáceis de amedrontar e/ou que têm dificuldade em se defenderem ou
pedir ajuda. Smith e Morita (1999) consideram que:

o bullying é uma subcategoria do comportamento agressivo, mas de um
tipo particularmente pernicioso, uma vez que é dirigido, com frequência
repetidas vezes, a uma vítima que se encontra incapaz de se defender a si
própria eficazmente. A criança vitimizada pode estar em desvantagem
numérica, ou só entre muitos, ser mais nova, menos forte, ou simplesmente
ser menos autoconfiante. A criança ou crianças agressivas exploram esta
oportunidade para infligir dano, obtendo, quer gratificação psicológica,
quer estatuto no seu grupo de pares, ou, por vezes, obtendo mesmo ganhos
financeiros directos extorquindo dinheiro ou objectos aos outros. (p. 1)

O bullying é um fenômeno complexo, não apresenta uma causa única.
Acontece quando ações agressivas e de intimidação se apresentam de modo repetido a
curto ou longo prazo, com propósito de ofender, intimidar, perseguir, assediar, pôr
apelidos, dominar, bater, roubar, fazer confusão e infração e responsabilizar a autoria à
vítima, sendo que esta não consegue se defender devido uma relação desigual de poder
entre pares (OLWEUS,1993). O bullying escolar refere-se a uma forma de asserto
proposital e insistente de comando entre pares diante das diversas proporções de
ofensas e ameaças sobre uma vítima ou mais vítimas.
A prática do bullying tem se tornado muito comum no meio escolar, nas
escolas brasileiras e de outros países. Estudos mostram que 30% dos suicídios e
tentativas entre jovens estão relacionados ao bullying (JORDÃO, 2010). Estima-se que
este fenômeno cause danos entre 7% e 35% das crianças e adolescentes na Europa,
Canadá, Estados Unidos, Austrália e Japão (SMITH et al., 1999). Nos EUA o grande
problema é a violência continuada e repetida contra alunos e professores. Na França,
cerca de 11% dos estudantes sofrem bullying, e 5% deles de uma forma severa
(DEBARBIEUX, 2011). No Brasil, um episódio que chamou a atenção e a
preocupação, foi o massacre de Realengo (episódio em que um ex-aluno entrou
armado em uma escola municipal do Rio de Janeiro em abril de 2011 e matou a tiros
12 estudantes), mas principalmente as violências cotidianas que têm como
característica a repetição. Isso é uma prova de que é preciso tratar as pequenas
violências do cotidiano para evitar as mais graves. O bullying é sutil, mas violento. Os

danos podem causar na vítima: distúrbios psicológicos, evasão escolar, dificuldade de
aprendizagem, autoestima afetada, troca de escola com frequência, entre outros.
O Bullying é crime e não apenas considerado atitudes de mau gosto e pode
ser evitado com o ensinamento do bom senso para esses praticantes de atitudes de
perseguição. Mas ao mesmo tempo, o que hoje é considerado Bullying, pode ser
também, mais uma forma de socialização entre os alunos. Charlot (2006) e
Abramovay (2013), chamam a atenção para o comportamento de violência quando não
é apenas agressão física, mas sim um tipo de violência silenciada ou disfarçada num
comportamento que soa apropriado. Miriam (2013) e Mary (2013) ressaltam as
características que podem ser consideradas sim como desrespeito ao próximo como
atitudes racistas, discriminação, intolerância as minorias, etc.
O bullying se divide em duas categorias: bullying direto, que é a forma mais
comum entre os agressores masculinos, inclui ações em bater; empurrar; extorquir
dinheiro; obrigar os colegas a fazerem tarefas contra sua vontade; chamar palavrões;
insultar; etc. A outra é bullying indireto, sendo essa a forma mais comum entre
mulheres e crianças, tendo como característica o isolamento social da vítima. Em
geral, a vítima teme o(a) agressor(a) em razão das ameaças ou mesmo a concretização
da violência, física ou sexual, ou a perda dos meios de subsistência. Concretiza-se em
espalhar boatos com intuito de destruir a reputação da vítima.

CAPÍTULO II
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, ESCOLA E VIOLÊNCIA

2.1-Teoria das representações sociais e abordagem estrutural
A Teoria das Representações Sociais (TRS) dará sustentação aos discursos
encontrados no espaço escolar enfatizando o conhecimento do senso comum como
capaz de criar efetivamente a realidade social. Essas representações não se posicionam
somente nos planos subjetivos, mas se movimentam e são partilhadas, logo, são
sociais. Esta teoria visa compreender e explicar o senso comum dos docentes diante
dos fenômenos indisciplina e violência no ambiente escolar. A informação “tem
relação com a organização dos conhecimentos que o grupo possui com respeito ao
objeto social” (MOSCOVICI, 2012, p. 62), no caso desta investigação, a indisciplina e
violência dos alunos.
A TRS atende de forma ampla as necessidades desta investigação, uma vez
que esta teoria nos possibilita entender como os sujeitos em seus grupos compreendem
as práticas, os sentidos, os meios de construção, de criações desenvolvidos pelo sujeito
para explicar o mundo e sua implantação dentro dele.
O campo de estudo da Teoria das Representações Sociais (TRS), foi
formulada por Serge Moscovici em sua obra La psycanalyse, son image et son public
de 1961, na França e publicada no Brasil em 1978, com o título “A representação
social da psicanálise”. Sua tese procuraria redefinir os impasses e os conceitos da
psicologia social da época, tendo como ponto de partida o conceito de “representações
coletivas” de Durkheim. Segundo Moscovici (2009), tal representações coletivas
vindo de Durkheim e sob o pressuposto da sociologia, propõe que qualquer ideia,
emoção, crença, enfim, correntes completas como as ciências, religião, mito, etc,
estariam incluídas nas representações sociais. Para Moscovici (2009), Durkheim
definiu pontos muito relevantes para o avanço de uma pesquisa quando interpretou o
coletivo como começo de nossa vida mental, sendo que as representações coletivas
seriam nossa razão implícita.
Para Moscovici (2012) fazemos parte de uma sociedade pensante, onde as
pessoas enfrentam as regras externas, resultando por criar e recriar, do seu jeito, e

influenciado por regulamentos e convivências sociais, a própria realidade e a
sociedade. Deste modo, Moscovici defende uma atual forma de investigar a relação
bilateral entre indivíduo e sociedade. O autor justifica a respeito da visão do sujeito
que constitui a TRS: “podemos assumir que indivíduos e grupos são qualquer coisa,
menos receptores passivos, e que eles pensam de forma autônoma, constantemente
produzindo e reproduzindo representações” ( MOSCOVICI, 1981, p. 2). Nessa
perspectiva, as representações sociais são uma forma de entendimento pela qual as
pessoas no cotidiano compreendem a realidade, tendo como objetivo "tornar familiar
algo não familiar ou a própria não familiaridade" (MOSCOVICI, 1978, p. 54). Sua
finalidade é a "elaboração de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos"
(p. 28). Para o autor um lugar comum é coletivamente efetivo, por isso ele enfatiza
que:

Não é fácil transformar palavras não familiares em familiares, ideias ou
seres em palavras usuais, próximas e atuais. É necessário, para dar-lhes
uma feição familiar, por em funcionamento, dois mecanismos de um
processo de pensamento baseado na memória e conclusões passadas
(MOSCOVICI, 2009, p.60).

As Representações Sociais são “teorias do senso comum” que os indivíduos
formulam acerca de determinado tema, assunto, acontecimento, fato ou fenômeno
social (objetos de representação) a fim de internalizar o ‘novo’ e nortear suas
atividades práticas cotidianas a partir de seus conceitos preexistentes. Assim, as
representações sociais tornam ‘familiar’ o que não o é, fazendo com que o objeto de
representação (material ou não material) a ser processado mentalmente pelos sujeitos
sociais sofra determinadas transformações. Isto significa dizer que, no processo de
formação de uma representação social, estão presentes dois processos determinantes:
ancoragem e objetivação. A análise desses processos permite entender o modo que o
funcionamento do sistema cognitivo interfere no social, bem como o modo que o
social interfere na elaboração cognitiva (ALVES-MAZZOTTI, 2008).
A ancoragem permite aproximar o que é sem sentido, estranho à concepção
do sujeito, daquilo que é próximo, conhecido, permite trazer o que não é familiar para
o familiar. Ancorar é {...} um processo que transforma algo estranho e perturbador,
que nos intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara com um
paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada. Ancorar é, pois,

classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são classificadas e não possuem
nomes são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras (MOSCOVICI,
2009, p. 61). A ancoragem não é um produto individual, pois as convenções e
memórias são resultados de nossas relações sociais (MOSCOVICI, 1981). Dessa
forma, os professores, ao se depararem com as várias situações de sala de aula, acabam
por ancorar alguns dos comportamentos de seus alunos, definindo o que é, e o que não
é indisciplina.
Por sua vez, a objetivação permite transformar o subjetivo em algo concreto,
facilitando a apreensão do conteúdo de representação pelo grupo. Nela, “ {...} as
representações assumem uma forma concreta, seja através de imagens produzidas, seja
através de objetos” (SANCOVSCHI, 2007, p.12). Objetivação é um ”{...} processo
muito mais atuante que a ancoragem {...} une a ideia de não-familiaridade com a de
realidade, torna-se a verdadeira essência da realidade” (MOSCOVICI, 2009, p.71).
Objetivar é transformar uma abstração em algo quase físico, traduzindo algo que existe
em nossos pensamentos em alguma coisa que existe na natureza.
Moscovici (2009, p.71), estabelece a diferenciação entre os dois conceitos,
pontuando:
Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. A
primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para
dentro, está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos,
que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula com um nome. A
segunda, sendo mais ou menos direcionada para fora (para outros), tira daí
conceitos e imagens para juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior, para
fazer as coisas conhecidas a partir do que já é conhecido.

Assim, os conceitos apontados atuam para que o sujeito estabeleça o
conhecimento do “senso comum” a respeito de dado assunto, às margens do saber
cientifico estabelecido.
A teoria das Representações Sociais busca entender as atitudes e práticas
geradas pelas representações sociais, assim como os mecanismos internos a construção
desse saber popular (SANTOS, 2005). Há possibilidades metodológicas para a
compreensão das atitudes e práticas das teorias do senso comum: entrevistas,
questionários, observações, análise de discurso e textos literários e históricos.
O campo de estudo da Teoria das Representações Sociais apresenta três
abordagens principais, as quais são diferentes e complementares. Cada uma delas parte

de diferentes enfoques para compreender o pensamento social e o processo de
construção das representações sociais (TORRES, 2010).
A Abordagem dimensional de Moscovici preocupa-se com os processos de
formação e gênese das representações sociais. Além disso, postula que para um
determinado pensamento social ser considerado uma representação social, esse deve
estar estruturado ao longo de três dimensões: informação, atitude e campo de
representação (imagem) (MOSCOVICI, 2012). A Informação “tem relação com a
organização dos conhecimentos que o grupo possui com respeito ao objeto social”, no
caso desta pesquisa, a indisciplina e a violência escolar dos alunos. A atitude focaliza a
orientação global do sujeito em relação ao objeto da representação social e o campo de
representação remete à ideia de imagem, de modelo social, com conteúdo concreto e
limitado das proposições que expressam um aspecto determinado do objeto da
representação.
A Abordagem processual de Jodelet, é considerada a principal colaboradora
de Moscovici. Ela passou a auxiliá-lo nas análises dos conceitos e adoção dos
instrumentos metodológicos apropriados para o estudo das representações sociais no
que tange, de forma mais restrita, ao auxilio na interpretação da realidade. A autora
considera as representações sociais como “é uma forma de conhecimento, socialmente
elaborada e partilhada, que tem um objetivo prático e concorre para a construção de
uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p. 8). Segundo
Jodelet, em contraste com a abordagem dimensional de Moscovici, as representações
sociais não são fruto apenas da tradução feita pelos sujeitos dos objetos do universo
reificado para o universo consensual, visto que elas também podem ser produto de
relações complexas entre aquelas três esferas.
E por último, tomaremos como referencial a Abordagem estrutural de Jean
Claude Abric. Segundo, Alves-Mazzotti (2002, p. 17), Abric reconhece o trabalho de
Moscovici com “a ‘grand théorie’, psicossociológica, [...] é a ruptura com distinção
clássica entre o sujeito e o objeto”. Essa abordagem compreende as RS como um
conjunto de elementos associados, que formam uma estrutura organizada e
funcionalmente responsável pelas práticas sociais de grupos e pelas ações individuais,
em um dado espaço tempo.
A Abordagem Estrutural foi desenvolvida por Abric. Procura penetrar nas
representações sociais a fim de desvelar sua estrutura e mecanismos internos. Para
Abric (2003a, p. 38), uma representação social “é um conjunto organizado e

estruturado de informações, crenças, opiniões e atitudes”, que constitui um sistema
sócio cognitivo particular, sendo composto de dois subsistemas: um sistema central
(núcleo central) e um sistema periférico.
O núcleo central é constituído, quase sempre, em quantidade limitada, de um
ou alguns elementos. A hipótese é a de que “toda representação se organiza em torno
de um núcleo central” (ABRIC, 2001, p. 162), que seria o elemento fundamental da
representação, visto que determina simultaneamente sua significação e organização.
Tal núcleo central concebe a parte não negociável da representação e a organiza dentro
de um grupo num dado momento, estruturando como a situação será representada,
bem como condicionando o comportamento dos sujeitos. Quanto ao papel do núcleo
central, Abric (1993) argumenta que ele desempenha três funções essenciais nas
representações sociais: a) Função geradora: é por ele que cria ou transforma a
significação dos outros elementos que constituem a representação; b) Função
organizadora: é o núcleo central que determina a natureza dos laços que unem entre si
os elementos da representação, sendo o responsável por sua organização interna; c)
Função estabilizadora: os elementos do núcleo central compõem a parte mais estável
da representação social, assegurando a perenidade e a conservação dela em contextos
móveis e evolutivos.
De acordo com Campos (2003a, p. 39):
Se as representações têm um núcleo central, é porque elas são uma
manifestação do pensamento social; e, em todo pensamento social uma
certa quantidade de crenças, coletivamente produzidas e historicamente
determinadas não podem ser questionadas, posto que elas são o
fundamento dos modos de vida e garantem a identidade e a permanência de
um grupo social.

O sistema periférico como complemento indispensável do núcleo central, é
constituído pelos elementos periféricos da representação e promove a interface entre a
realidade imediata e o sistema normativo central. Sendo flexível e adaptativo, é a parte
mais acessível e viva da representação social. Logo, o sistema periférico assegura às
representações sociais suas características móveis e maleáveis, permitindo suas
expressões individualizadas. É graças ao sistema periférico que a representação pode
se ancorar na realidade do momento. (ABRIC, 1993).
A TRS expressa o contexto das elaborações e interpretações dos sujeitos e

grupos sociais, permeadas pelos conhecimentos, atitudes e imagens. A TRS fornece
ferramentas teórico-metodológico para captar o pensamento social de professores.
Considerando-se a definição de Moscovici (1971) de que as representações
sociais são modalidades particulares de conhecimento que têm como função a
elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos, o referencial teórico
metodológico da TRS será um recurso importante para a compreensão da forma como
os professores se apropriam da realidade escolar, em específico da problemática da
indisciplina e da violência escolar , e constroem o conhecimento que possivelmente irá
reger a maneira como conduzirão sua prática educativa.
Entender o fundamento da Representação social de um determinado objeto
nos permite conhecer o que os sujeitos envolvidos pensam sobre a indisciplina.
Portanto no caso desta pesquisa será de fundamental importância o conhecimento da
estrutura das representações sociais que os professores do ensino médio têm a respeito
do fenômeno, pois desta forma teremos o conhecimento sobre o que estes professorem
compreendem sobre a realidade da indisciplina e da violência escolar praticada nas
escolas. É também importante o conhecimento dos elementos da representação
organizados em núcleo central e sistema periférico, pois estes últimos se relacionam
mais intimamente com conceito imediato dos sujeitos.
2.2- Estudos de representações sociais de violência na escola
Sposito (2001) realizou um estudo que mostra uma análise de pesquisas sobre
violência escolar no Brasil nas décadas de 80 e 90. A autora destaca que as produções
feitas nesta época eram principiantes e realizadas nas escolas de periferias da região.
Os elementos encontrados foram: as depredações, invasões e pouca estrutura física. Na
década de 90, os estudos eram analisados em profundidade, a violência entre alunos e
a relação desta violência com a organização autoritária escolar. Nestas pesquisas não
há uma clareza com relação ao método empregado nos estudos, nem tão pouco o
número de sujeitos.
Zechi (2008) analisou dissertações e teses na área da Educação no período de
2000 a 2005. Selecionou 25 estudos, entre esses, 16 em mestrado. Constatou que não
há uma definição precisa entre o conceito de indisciplina e violência escolar. A grande
maioria das

pesquisas foi de cunho quantitativo, com método da observação,

entrevista, questionário, entre outros, tendo em 17 estudos os professores como

participantes e 14 os alunos. O maior número de pesquisa de campo foi em escolas
públicas, com a maioria no ensino fundamental e médio. Para a pesquisadora, as
abordagens teóricas são inúmeras, generalizadas e difícil identificação da abordagem
empregada no estudo.
Percebe-se que a indisciplina e violência em meio escolar tem sido estudada
como uma das causas que retratam a violência social, investigando a atuação da
criminalidade na atividade escolar das instituições localizadas nas periferias e os
convívios sociais entre os pares dentro de escolas sinalizadas por incivilidade e
violências, motivados por desigualdades econômicas e culturais, como um fenômeno
que nasce no interior da escola e em virtude de ações escolares inconvenientes.
Em revisão bibliográfica realizada em dissertações, teses e artigos
encontramos pesquisas relacionadas ao objeto desta investigação, ou seja, os estudos
abordam as representações sociais ou conhecimentos dos professores sobre
indisciplina e violência escolar ( OLIVEIRA, 2002; PAPPA, 2004; SOUZA, 2005;
BELÉM, 2008; PEREIRA, 2009; OLIVEIRA; SANTOS e MENDES (2010); ENDO
e CONSTANTINO, 2012; SANTOS, 2013; BRITO, 2007).
Oliveira (2002) identificou as representações sociais de professores do ensino
fundamental sobre indisciplina. Verificou que essa representação social configura-se
da seguinte forma: as expressões de agressividade, violência com os colegas, brigas e
falta de respeito. Os professores sugerem iniciativas em três níveis para que a escola
possa minorar o problema: relacionadas a família, relacionadas com a aproximação
com os alunos, relacionadas à realização de atividades variadas. Os professores
apontaram a necessidade de a escola introduzir, no seu cotidiano, práticas inovadoras
para reduzir o problema da indisciplina. No entanto, não fizeram nenhuma referência
no sentido de repensar a prática tradicional da escola, ou seja, a sua organização e
funcionamento, os conteúdos programáticos, a metodologia de ensino, a postura dos
professores como autoridade em sala de aula.
Pappa (2004) apresenta uma análise da (in) disciplina e da violência escolar,
segundo a concepção de professores do ensino fundamental. Buscou conhecer que
tipos de comportamentos, ocorridos no âmbito escolar, são classificados como
indisciplina e violência escolar. A pesquisa foi realizada com 10 professores de quinta
a oitava série do ensino fundamental. Os resultados obtidos, mostraram que os
professores estão sem saber o que fazer com os episódios de indisciplina em sala de

aula. Os professores declararam que estão tentando entender melhor o fenômeno e as
atitudes que devem adotar diante do atual quadro.
Souza (2005) analisou a representação dos professores em início de carreira
sobre a indisciplina em sala de aula, bem como realizou uma reflexão sobre a
formação e sua repercussão na construção dessas representações. O conjunto dos
professores apresentou três diferentes formações para o Magistério: Pedagogia, outras
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Representações Sociais relativas à indisciplina, estabelecendo-se uma comparação dos
resultados, conforme as diferentes formações encontradas e o tempo de exercício no
magistério. Os resultados da pesquisa sugeriram que os profissionais docentes, ao se
posicionarem sobre as questões referentes à indisciplina, estão orientados por
diferentes perspectivas, das quais se destacam três: a didático pedagógica; a éticomoral e a individualista psicologizante; e que formação acadêmica e o tempo de
experiência marcam algumas diferenças.
Belém (2008) objetivou compreender as representações sociais de alunos e
professores do ensino médio sobre indisciplina de quatro escolas no Recife. Além de
analisar as causas e as consequências atribuídas pelos diferentes sujeitos à indisciplina,
buscou-se compreender em que se ancoram as representações dos grupos investigados,
como são objetivadas essas representações e quais as práticas que os sujeitos
desenvolvem para lidar com a indisciplina. Participaram da pesquisa 251 alunos e 30
professores de duas escolas públicas e duas particulares da cidade do Recife. A
representação social construída pelo grupo configura a indisciplina, prioritariamente,
como a demonstração de comportamentos indesejados de alunos, em sua maioria,
motivados por características pessoais (desinteresse, idade, má educação). A
indisciplina é objetivada em comportamentos como a desatenção, conversas, bagunças
e também, na figura do adolescente. A partir dessa representação, práticas punitivas
são privilegiadas no estabelecimento da disciplina. Alguns sujeitos, em proporção
menor, visualizaram a indisciplina como uma forma de responder a uma postura
inadequada do professor. Nessa perspectiva, práticas mais relacionadas a uma relação
de amizade entre professor e aluno foram consideradas.
Pereira (2009) desenvolveu uma investigação sobre como os professores
concebem a indisciplina escolar, a que atribuem, como lidam e o que percebem sobre a
sua formação para lidar com esse problema. Entrevistaram 16 professores do 6º ao 9º
ano do Ensino Fundamental. A maioria dos entrevistados refere-se ao fenômeno como

comportamento inadequado do aluno frente às regras ou normas da escola e cujas
causas incluem fatores de ordem sociológica, psicológica e do campo pedagógico, com
predominância dos primeiros. Apontam que o diálogo é a forma mais importante para
lidar com a indisciplina do aluno, mas usam ameaças e perda de pontos nas avaliações.
Quanto à formação dos professores para atuar em contextos de indisciplina escolar, foi
verificado que esta ocorre, sobretudo na experiência cotidiana, e que raramente o tema
é contemplado nos cursos de formação inicial e continuada. As falas dos professores
indicam que tanto a vida familiar e estudantil quanto a formação inicial e continuada
influenciam a concepção que eles têm sobre a indisciplina.
O estudo de Oliveira, Santos e Mendes (2010) teve como objetivo identificar
as representações sociais de professores acerca da indisciplina escolar. As
pesquisadoras utilizaram questionário a 25 professores de três escolas da rede pública;
com diferentes disciplinas no ensino médio. As autoras constatam que o desrespeito, a
falta de limites dos alunos e a falta de interesse, foram relevantes elementos apontados
pelos professores relacionada a indisciplina. Elas observaram, que a “indisciplina
escolar é vista como algo externo à relação pedagógica, de acordo com os professores”
(p. 9). Segundo as autoras os docentes “não apresentaram um embasamento teóricocientifico ou pelo menos um conceito aproximado” em relação a indisciplina escolar.
Endo e Constantino (2012) identificam as representações sociais de
professores sobre indisciplina em sala de aula. A pesquisa foi feita com 3 professores
do ensino médio, 3 do ensino técnico e 3 dos dois tipos de ensino, totalizando nove
professores. Utilizando a análise de conteúdo, definiram três eixos para tratamento de
dados: causas atribuídas a indisciplina, alternativas para lidar com a questão e a
concepção de indisciplina. Respostas sobre as causas da indisciplina foram
direcionadas a fatores individuais e familiares dos alunos. Quanto às alternativas para
lidar com a indisciplina, as respostas foram direcionadas à relação entre docente e
discente. As autoras afirmam que os resultados parciais indicam uma diferença entre
as causas apontadas para a indisciplina e as alternativas para lidar com a questão.
Sendo que, os docentes localizaram as causas da indisciplina no discente e em seus
familiares, mas as alternativas para lidar com a questão foram mais centradas na
interação professor e aluno.
Santos (2013) aponta as características das representações sociais de
professores de nível fundamental e médio acerca da indisciplina. Os resultados da
pesquisa indicaram dois campos na representação social do professor sobre

indisciplina. Uma representação com predominância, baseada em conhecimentos,
atitudes, e imagens de obediência frente a indisciplina, que atribui suas causas aos
desprovimentos morais dos alunos resultantes de má educação familiar, sendo uma
representação que isenta o docente como sujeito da indisciplina. Em outra perspectiva,
alguns docentes compartilham uma representação que atribui maior peso aos
elementos no espaço pedagógico na explicação da indisciplina. Aqui, os
conhecimentos, atitudes e imagens destacadas são de autonomia, como compreender e
aproximar-se do aluno. Busca uma relação junto aos discentes, baseada na afetividade
e cooperação social.
As pesquisas apresentadas

reafirmam

a indisciplina

e
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escolar como um dos temas que preocupam aos professores, pesquisadores e os
envolvidos com a educação. Estes estudos comprovam que os docentes formam um
grupo social semelhante, raramente consideram a si mesmos como responsáveis pelas
manifestações de indisciplina do aluno, como também, culpabilizam a família e o
próprio discente. As pesquisas citadas não alcançaram reunir formas de confrontação
eficiente relacionadas a indisciplina para os docentes
Brito (2007), entrevistou 12 professores de Educação Física para averiguar a
concepção de indisciplina junto a essa matéria. Esse autor encontrou manifestações de
violência sendo citadas como exemplos de indisciplina escolar, demonstrando como
esses assuntos muitas vezes são tratados como sinônimos:

[...] para três professoras entrevistadas a agressão física — brigar, chutar,
etc. — , considerada uma manifestação de violência, é um tipo de
indisciplina escolar. Tal constatação demonstra como a indisciplina e a
violência — apesar de terem conceitos distintos que deveriam ser tratados
também de maneira distinta — estão presentes no meio escolar e muitas
vezes são abordadas até mesmo como sinônimas. (BRITO, 2007, p. 108).

Essa confusão talvez se dê pelo fato de os meios de comunicação associarem
a violência nas escolas à indisciplina escolar (ESTRELA, 2002, p. 132), criando, para
o senso comum, uma igualdade de conceitos.
Portanto, para vencer a indisciplina e violência no espaço escolar, não se trata
“de fazer belos discursos sobre o bem ou sobre o mal, mas de organizar o convívio
escolar de forma que seja a expressão de justiça e da dignidade” (LA TAILLE, 2010,
p. 14-15)

CAPÍTULO III
REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE INDISCIPLINA:
UM ESTUDO EMPÍRICO

Em razão da circunstância existencial do ser humano no mundo, surge a
necessidade de desvelar esse mundo, de conhecê-lo, e, para isso, o ser humano precisa
interpretar a si próprio e ao mundo em que vive, atribuindo-lhe significados. Na
perspectiva psicossocial, o indivíduo é entendido como essencialmente um sujeito
social, isto é, produto e produtor de uma realidade social. As representações sociais,
nesse sentido, permitem uma aproximação das dimensões psicossociais envolvidas na
vivência dos fenômenos socialmente produzidos e partilhados. Segundo Gilly (2001,
p. 321)):
o interesse essencial da noção de representações sociais para a compreensão
dos fatos da educação, consiste no fato de que orienta a atenção para o
papel de conjuntos organizados de significações sociais no processo
educativo.

3.1 Participantes da pesquisa
A pesquisa foi desenvolvida com professores de quatro escolas públicas na
cidade do Rio de Janeiro/RJ, os quais tiveram seus nomes preservados. Quanto à
identificação das escolas pesquisadas se faz necessário saber: quanto a localização das
mesmas, duas na Zona Norte, uma na Zona Oeste e a outra na Baixada Fluminense;
quanto a estrutura de funcionamento, turmas de alunos do primeiro ao terceiro anos ao
ensino médio com relação à estrutura e organização do trabalho, contam com serviço
de direção, coordenação pedagógica, inspetores e serviços gerais (número insuficiente
para demanda de alunos) e secretaria escolar; apresentam características comuns de
funcionamento no turno da noite, com espaços físicos grandes (salas de aula, sala de
professores, biblioteca, entre outros).
A partir da realização de pesquisa inicial sobre o funcionamento de algumas
escolas da cidade do Rio de Janeiro, a escolha por estas unidades justifica-se a partir

do pressuposto de que as mesmas apresentam práticas de indisciplina, consideradas
expressas ou veladas, sendo reconhecidas de forma negativa, provocando situações de
desconforto não só entre os profissionais, mas em toda a comunidade escolar.
3.2- Sujeitos
O conjunto pesquisado foi formado por um grupo de 120 professores com
atuação educacional em sala de aula nas três séries do ensino médio. Entendemos que
este número constitui uma mostra significativa para a realização de uma análise
qualiquantitativa com objetivo de obtenção das representações sociais do grupo em
questão. Segundo as escolas, todos os professores são concursados e possuem
licenciatura nas disciplinas que ministram as aulas. Estes profissionais participaram da
pesquisa sem nenhuma restrição, assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (anexo 2), autorizando a divulgação dos resultados, porém, seus nomes
ficaram no anonimato.
O instrumento aplicado foi um questionário composto inicialmente pela
investigação dos dados censitários com questões relacionadas a gênero, tempo no
magistério e tempo que trabalha na escola. Tal levantamento parte do princípio de que
algumas questões pudessem vir a contribuir para a identificação das representações
sociais diferenciadas sobre os fenômenos indisciplina e violência escolar. As
informações censitárias estão disponíveis na Tabela 1.
Tabela 1- Perfil da amostra dos professores pesquisados
VARIÁVEIS

SUBCATEGORIAS

SUJEITOS

%

Sexo

Masculino
Feminino
0 a menos de 2 anos
2 a menos de 5 anos
5 a menos de 10 anos
mais de 10 anos

48
72
2
2
26
90

40
60
1,67
1,67
21,66
75

15
6
99

12,5
5
82,5

Tempo de Magistério
Tempo de trabalho na
escola

100,0
Fonte: A autora

menos de 01 ano
entre 1 e 2 anos
mais de 2 anos
Total de participantes

120

Referente a Tabela 1, observa-se que os participantes da pesquisa do sexo
masculino são 40% (N=48) e do sexo feminino 60% (N=72); esta dimensão alcança a
média no Brasil de 64,4% de mulheres e 35,6% de homens no ensino médio (INEP,
2009). Este predomínio de mulheres na carreira do magistério pode estar relacionado
com características femininas, como boa vontade e afeto (CARVALHO, 1996).
(CARVALHO, 1996). No que diz respeito ao tempo de magistério, 75% (N=90) dos
professores encontram-se bastante tempo na área da educação, enquanto 1,67% (N=2)
dos professores sinalizam um tempo menor de carreira docente. Como podemos ver
nestas escolas encontram-se professores com vasta experiência na docência,
sinalizando a indisciplina como um dos fatores associados ao desgaste da profissão
docente.

3.3- Procedimentos e instrumentos para a coleta de dados

Para a execução da coleta de dados foi aplicado um questionário contendo
três questões : 1) uma primeira questão, chamada de “questão de evocação” , com
técnica de associação livre de evocação, 2) uma questão do tipo “escolha”, na qual foi
apresentada uma lista de 21 itens e solicitou-se aos sujeitos que escolhessem dentre os
itens, os 7 que “mais caracterizam” a indisciplina na escola; 3) por fim uma escala do
tipo Likert, de 1 a 5, contendo 16 itens referentes a atos de indisciplina , na qual era
solicitado que avaliassem cada item indicava, indo de “uma indisciplina muito grave”
(5) até “não é uma indisciplina” (1). O presente questionário (anexo 1) foi apresentado
aos professores do ensino médio em situações diferentes no segundo semestre de
2016. Na primeira situação, os professores das duas escolas localizadas na zona norte
fluminense, responderam individualmente as questões em seu intervalo do lanche, e as
outras duas, o preenchimento individual foi feito em casa. De uma maneira geral, os
docentes não apresentaram dificuldades no entendimento das perguntas apresentadas
no instrumento.
Inicialmente, os professores preencheram os dados censitários do questionário
(ANEXO 1). Em seguida, apresentamos a pergunta: “Quais são os problemas ou
expressões que vêm a sua cabeça quando você pensa (escuta) a frase “indisciplina na
escola?”. Esta questão foi seguida de 8 linhas, numeradas onde o sujeito pôde fornecer

suas respostas de acordo com o modelo clássico, que neste caso sugere de 5 à 10
possibilidades (VERGÈS, 1992). De acordo com a técnica de associação livre foi
solicitado aos sujeitos que expressassem espontaneamente de três a oito palavras que
lhes viessem imediatamente à lembrança com o termo indutor a expressão
“indisciplina na escola”. Esta técnica não permite apenas o conteúdo das
representações, mas, também, sua organização e estrutura (SÁ, 1996).
Os dados coletados nas questões de associação livre e evocação foram
analisados com auxílio do software EVOC (VERGÈS, 1992, 1994; FLAMENT, 1981)
que permite identificar os prováveis elementos do núcleo central e do sistema
periférico, ou seja, permite levantar hipóteses sobre quais elementos são centrais e
quais são periféricos, favorecendo o reconhecimento da estrutura da representação
social. Para Pereira (1997, p. 51) “se cruzarem os dados por frequência e por ordem de
evocação, o que permite identificar o que é central e aquilo que é periférico”.
Funções diferenciadas e complementares do EVOC :
1) Inicialmente o programa isola as unidades do corpus utilizado;
1) Em seguida realiza uma seleção das evocações, por ordem alfabética;
2) Disponibiliza a frequência total das palavras e a média geral das ordens de
evocação(faz o corte, e analisa as palavras mais significativas), após esse corte,
usam-se dois índices na ilustração dos elementos estruturais da representação
em um quadrante: frequência mínima, média e a média geral das evocações;
3) E, por fim, organiza as evocações num quadro de quatro casas, indicando o
provável núcleo central e a periferia da RS.
A partir do cruzamento de dados, os elementos são organizados em um
quadro de quatro casas, dispostos da seguinte forma: No quadro superior e à esquerda,
localiza-se o que Abric (2003) chama atualmente de zona do núcleo central, ambiente
de locação das evocações mais frequentes e que aparecem, em média, nas primeiras
posições, um quadrante onde aparecem os supostos elementos centrais. O quadrante
superior direito mostra sua primeira periferia, onde aparecem os elementos que
apresentam alta frequência, mas a uma ordem média de aparecimento considerada
baixa; no quadrante inferior esquerdo, aparece a zona dos elementos contrastantes,
relacionados à baixa frequência e a uma ordem média de evocação (OME) de

aparecimento nas primeiras posições, o que pode ser indicativo de existência de um
subgrupo ou pode ser composto de palavras associadas semanticamente a elementos
da zona central. Finalmente, no quadrante inferior direito, aparece a segunda periferia,
espaço constituídos dos elementos caracteristicamente periféricos, ou seja, de baixa
frequência e sempre evocados nas últimas posições (ABRIC, 2003).
As palavras que tem maior frequência de evocação e a menor ordem média de
evocação são as que compõe o núcleo central da representação social; e as de menor
frequência e maior ordem média de evocação podem compor o sistema periférico (Sá,
1996; BATISTA, 2007).
Na segunda questão foram dispostas 21 características retiradas da literatura,
7 itens característicos de violência na escola, como: 1) aluno agredir fisicamente o
professor, 2) “pegar” (roubar) material dos colegas, 3) rasgar a prova na cara do
professor quando não concorda com a nota, 4) aluno agredir fisicamente o colega, 5)
destruir o patrimônio da escola (quebrar, riscar), 6) aluno levar, usar e vender drogas
dentro da escola e 7) aluno portar arma de fogo dentro do espaço escolar; 7 itens são
considerados na literatura como incivilidades, 1) alunos insultar o professor, 2)
insultar (xingar) os colegas, 3) pichar a escola, 4) utilizar a imagem do professor
ridicularizando-a nas redes sociais, 5) não respeitar os adultos ( funcionários) da
escola, 6) intimidar o professor, Ex.: “te pego lá fora” e 7) pequenos vandalismos
contra a escola; enquanto que a indisciplina tem como característica: 1) não aceitar o
regimento interno, 2) usar o telefone celular em sala de aula sabendo que é proibido, 3)
não aceitar as atividades propostas pelo professor, 4) não usar o uniforme escolar, 5)
desobedecer uma orientação do professor, 6) sair de sala sem autorização, 7) falar alto,
chamando atenção.
Já a terceira questão foi composta com 16 itens , todos considerados na
literatura como indisciplinas, na forma de uma escala do tipo Likert para que os
participantes escolhessem dentre as opções oferecidas aquelas que correspondessem
aos acontecimentos relacionados à indisciplina na escola, de forma a responderem em
uma escala gradual de 1 a 5, onde o número 1 corresponde a “Não é indisciplina”, o 2
a “É indisciplina muito leve”, o 3 a “Não tenho opinião formada”, o 4 a “É indisciplina
relevante”, o 5 a “É indisciplina grave”. A escala de Likert é uma escala de atitude,
que objetiva medir, através de valores numéricos as respostas dos sujeitos em relação a
um determinado objeto social. A atitude é uma dedução sobre os processos
psicológicos internos do indivíduo, diante de um objeto, sendo realizada por meio da

observação dos seus comportamentos (LIMA, 2004). O objetivo destas questões
fundamentou-se na busca de identificação das representações sociais elaboradas pelos
professores sobre a indisciplina escolar.
As questões apresentadas aos participantes foram as seguintes: 1) o aluno não
responde a chamada, 2) aluno que joga sujeira no chão, 3) incomoda a aula passando
bilhete de carteira em carteira, 4) agir de forma grosseira com os colegas, 5) não faz
atividades propostas pelo professor, 6) jogar bolinha de papel no colega, 7) diz que vai
ao banheiro, e fica passeando pela escola, e as vezes nem retorna, 8) chegar chateado
na escola e descontar nos colegas e professores, 9) fazer atividades de outra disciplina
na hora da aula do professor, 10) falar de algo que não está inserido no contexto da
aula, querendo aparecer, 11) utiliza o material dos colegas sem pedir permissão, 12)
aluno depreciar os funcionários da escola, 13) aluno passeando em sala de aula, 14)
entrar em sala de aula atrasado, sem cumprimentar o professor e os colegas, 15) dar
gargalhadas durante as aulas e quando chamado atenção, usa uma linguagem de forma
desrespeitosa com o professor e 16) usar celular em sala de aula.
A segunda e a terceira questões, foram objeto de análises de similitude, com a
contribuição do programa SIMI 2000 de Verges (1999). A análise de similitude é uma
técnica que autoriza verificar a relação dos elementos de uma representação social
(SÁ, 1996), quanto maior o número de ligação com outros elementos maior
possibilidade de atuação no núcleo central.
O programa SIMI possibilita a visualizar a estrutura da representação desde a
maneira com que os elementos juntam-se uns aos demais. Isso por meio da “árvore
máxima” que aponta o centro e a relação dos variados elementos de uma RS. Para
Alves Mazzotti (2007, p. 584), a árvore máxima de similitude é “aquela cuja soma das
arestas é a maior dentre as encontradas em todas as árvores possíveis”
A imagem da árvore apresenta as ligações entre os inúmeros elementos, os
quais são representados por meio de linhas que os relacionam. A cada filtro aplicado
corresponde um traçado e uma espessura correlativa. No meio da linha apresentam-se
as coocorrências, e, ao lado dos termos, entre parênteses, a frequência da evocação
(VERGES, 1999; MOLINER, 1994; SÁ, 1996). A partir desta análise das
coocorrências é possível verificar os elementos que mais demonstraram afinidades.
No questionário utilizado, foram mostradas questões (ANEXO1) com o
objetivo de conhecer os pontos de vista dos professores a respeito da indisciplina

escolar. As questões foram elaboradas de acordo com o referencial teórico do
fenômeno indisciplina.
Por fim, foi usada a escala de Likert para que os participantes escolhessem
dentre as opções oferecidas àquelas que correspondessem aos acontecimentos
relacionados à indisciplina na escola, de forma a responderem em uma escala gradual
de 1 a 5, onde o número 1 corresponde a “Não é indisciplina”, o 2 a “É indisciplina
muito leve”, o 3 a “Não tenho opinião formada”, o 4 a “É indisciplina relevante”, o 5 a
“É indisciplina grave”. A escala de Likert é uma escala de atitude, que objetiva medir,
através de valores numéricos às respostas dos sujeitos em relação a um determinado
objeto social. A atitude é uma dedução sobre os processos psicológicos internos do
indivíduo, diante de um objeto, sendo realizada por meio da observação dos seus
comportamentos (LIMA, 2004). O objetivo destas questões fundamentou-se na busca
de identificação das representações sociais elaboradas pelos professores sobre a
indisciplina escolar.

3.4.1- Análise das evocações dos professores

Com o intuito de investigar as RS de professores do ensino médio sobre a
indisciplina escolar foi aplicada uma questão do tipo de evocação, que consiste em
utilizar um processo de associação livre a partir de uma expressão indutora que
designa o objeto representado, que no caso deste estudo foi a “INDISCIPLINA NA
ESCOLA”. A presente questão foi proposta aos sujeitos da seguinte forma: “Quais são
as palavras ou expressões que vêm espontaneamente à sua cabeça quando você escuta
a expressão: “INDISCIPLINA NA ESCOLA”.
A partir dos resultados colhidos foi construída a tabela 2, dividindo os mesmos
em quadrantes de distribuição das evocações dos professores com relação ao termo
indutor “INDISCIPLINA NA ESCOLA”, após a análise dos dados com o auxílio do
Programa EVOC.

Tabela 2. Quadro com a distribuição das evocações dos professores com relação ao termo
indutor “indisciplina na escola”, após a análise dos dados com o auxílio do Programa EVOC.

Frequência
>17

<16

Ordem média de evocação
Inferior a 2,6
Superior a 2,6
NÚCLEO CENTRAL
58 Desrespeito
(2,328)
21 Ausência (2,762)
40 Falta de Educação
(2,220)
30 Uso do celular
(2,233)
16 Conversas
(2,313)
15 Sair de sala
(2,400)
11 Violência
(2,182)
11 Agressividade
(2,364)
7 Regras (3,143)
11 Desinteresse
(2,545)
7 Valores
(2,571)
6 Desorganização
(2,500)

Fonte: Autora

Assim, a disposição dos elementos nos denominados “quadrantes”, seguiu a
seguinte organização: no primeiro quadrante estão dispostos os elementos que
representam um possível Núcleo Central, que ABRIC (1994 p. 20) reconhece como o
“Núcleo estruturante de uma representação”, enquanto os elementos considerados
periféricos estão dispostos nos três quadrantes restantes, sendo o segundo e o terceiro
quadrantes compostos por elementos apontados como intermediários, e o quarto
quadrante foi composto por elementos periféricos; todos relacionados direta ou
indiretamente com o Núcleo Central.
Em uma primeira aproximação da identificação da estrutura e organização da
Representação Social da “Indisciplina na escola”, temos a seguinte configuração: no
quadrante superior esquerdo estão localizados os elementos considerados como
constituintes do que seria um possível núcleo central da representação elaborada pelos
professores do Ensino Médio: desrespeito (58), falta de educação (40) e uso do
celular (30), que indicam uma representação cujo núcleo central possivelmente está
organizado em torno destes elementos.
O elemento desrespeito é considerado como o de maior ocorrência dentre
todas as palavras ou expressões evocadas pelos professores, sendo que esta expressão
foi indicada 58 vezes entre os 120 professores, relacionada a questões como: o
“desrespeito às regras”, a “falta de respeito com os colegas”, a “falta de respeito com
patrimônio”, a “falta de respeito com os professores”, o “desrespeito com os

funcionários”, entre outros. O desrespeito é demonstrado na falta de “princípios” e “de
valores” do aluno indisciplinado, que reflete na prática do professor em sala, assim
como, no esgotamento físico e psíquico.
Em seguida, a falta de educação, evocada 40 vezes, configurada como “falta
de educação familiar”, “falta de educação”, “ausência de educação”, entre outras,
relacionando os elementos citados à ausência da família no processo de evolução do
sujeito, além de indicar a crise familiar que assombra as escolas, de acordo com o
afastamento desta e a transferência do ato de educar. Enfim, é neste elemento que fica
claro a responsabilização da família como pela indisciplina do aluno.
Por fim, uso do celular, como elemento evocado 30 vezes, composto por
elementos como: “uso do celular constante em aula”, “uso indevido do celular em
aula”, “conversas no celular”; confirmando a presença dos elementos citados acima
como o desrespeito às regras e a falta de educação.
No quadrante superior direito, se encontra a palavra ausência (21). Segundo
Abric (2001), os elementos presentes neste quadrante estão próximos do núcleo
central, por apresentar maior média de evocação, neste caso, pode se dizer que, eles
são relevantes para a organização e estruturação do núcleo central. A “ausência” foi
evocada 21 vezes, estruturou-se a partir das evocações: “ausência da família”,
“ausência de limites”, “ausência de tudo”, “ausência de interesse”, “falta de família”.
Tal elemento está diretamente relacionado às questões familiares novamente, ou seja,
se o aluno não tem interesse, limites, condições mínimas para frequentar a escola, a
família é responsável por estar ausente e não acompanhar o processo de escolarização,
ou que, por vezes, sua desestrutura está claramente refletida no comportamento do
indivíduo em sala de aula, a partir do momento em que este não obedece às mínimas
regras de convivência e que desafia o professor sempre que possível, mostrando
nitidamente seu desinteresse nas atividades propostas.
No quadrante inferior esquerdo as palavras e expressões que se sobressaem
são conversas (16), sair de sala (15), violência (11), agressividade (11),
desinteresse (7), valores (7) e desorganização (6), tais elementos estão dispostos
também no sistema periférico, na chamada zona dos elementos contrastantes e,
portanto com baixa frequência e ordem média de aparecimento nas primeiras posições.
Os elementos revelados neste quadrante apresentam-se uma forte relação com os
elementos do núcleo central. Neste quadrante é possível perceber que existe um
incômodo deste professor com relação às conversas paralelas, aos episódios em que os

alunos saem da sala sem permissão, além do desinteresse contínuo pelos estudos e nas
atividades propostas. Foi possível identificar os elementos desorganização e valores
como fatores preponderante os quais os professores acarretam a responsabilidade à
família. Nesta relação, o aluno se mostra indisciplinado porque a instituição família e
seus propósitos mudaram e a escola continua compreendendo que a educação ou a
falta dela vem de casa, assim como os valores e a organização das tarefas. A violência
e a agressividade aparecem próximo ao núcleo central e tem como características a
forma verbal, e não a forma física. Estes episódios atrapalham as aulas e refletem a um
comportamento desrespeitoso não só com a figura do professor, mas, com toda
comunidade escolar.
A organização representacional de indisciplina possui alguns pontos de
contato com a representação de adolescente, como por exemplo, o desinteresse,
conversa excessiva em sala de aula e a desorganização com seus pertences, com suas
tarefas escolares.
Por fim, no quadrante inferior direito o elemento com maior evocação está
relacionado as regras (7), entretanto com ordem média de aparecimento alta, não
sendo assim, nas primeiras posições. O elemento apresentado neste quadrante se
constitui em torno do núcleo central de maneira mais ajustável e próximo a
indisciplina na escola.

3.4.2- Análise de similitude
Nesta segunda fase da pesquisa foi utilizado o método de Análise de
Similitude das evocações com o auxílio do software SIMI, para compreender as
conexões existentes entre os elementos evocados anteriormente, a forma com a qual se
relacionam e como sustentaram os elementos na RS do aluno indisciplinado. Segundo
Abric (2001, p.61) citando Vergés, a análise anteriormente realizada pode ser
completada por meio de verificação da possibilidade dos elementos mais frequentes
gerar um conjunto de categorias organizadas a partir desses elementos, “[...]
confirmando assim os indícios sobre seu papel organizador da representação.” Este
processo exige uma avaliação qualitativa e rigorosa por parte do pesquisador na
definição das palavras a serem agrupadas nas categorias distintas. A partir da Análise
de Similitude dos elementos foi construído o que chamamos de “Árvore Máxima das
Representações Sociais da Indisciplina”, como mostra a figura 1.

Figura 1- Árvore máxima da representação social da indisciplina na escola por professores do
ensino médio.

De acordo com a árvore máxima obtida, temos “uso do celular em sala”
como elemento central das representações sociais da indisciplina na escola, ligado de
fortemente aos elementos como: “sair de sala sem autorização”, “destruir o
patrimônio”, “pichar a escola”, “falar alto em sala de aula”, “regimento”, e “não
fazer as atividades propostas”.
Desta forma, é possível concluir que o elemento “uso do celular”,
considerado como “central”, está relacionado diretamente às atitudes consideradas
pelos professores como “indisciplina”, assim como, sair de sala sem autorização
caracteriza uma situação de desrespeito tão significativa quanto o insulto aos colegas e
professores. Tais elementos podem ser classificados como comportamentos que
desafiam o “regimento”, ou seja, as regras que compõem a instituição escola,
desafiando também a autoridade dos professores.
Como elementos que estabelecem relações com o núcleo central de forma
mais leve, temos “não uso do uniforme”, “insultar o professor”, “não respeitar os
funcionários”, “insultar os colegas” e “desobediência”. Novamente, se percebe uma
relação entre a indisciplina, o desafio às regras e à autoridade do professor, sinalizando
situações caracterizadas pela violência a partir do enfrentamento, segundo
comportamentos que mostram a falta de respeito não só aos professores, mas quanto
aos colegas e funcionários. A violência em questão se encontra implícita no ambiente
escolar, permeadas por atitudes baseadas por vezes em situações de “Bullying”, além
de discussões com professores, alunos e funcionários; que parecem ser parte da rotina
escolar e são questões de indisciplina, mas que não deixam de estar relacionadas às
questões de violência.
Por fim, dentre os elementos mais distantes do Núcleo Central estão
“agressão física aos professores”, “pegar” materiais dos colegas”, “ameaçar o
professor”, “rasgar provas”, “agressão aos colegas”, “drogas”, “vandalismo”,
“arma de fogo” e “imagem do professor”. Esse último elemento sinalizado pelo
docente faz menção à situação de desvalorização, a insatisfação com a carreira
docente, além de questionar sobre a perda de autoridade em sala de aula.
A disposição dos elementos mostra que a violência existente na sociedade,
passa a estar presente também na escola, quando as drogas, o vandalismo, a presença
de armas de fogo, se transformam em episódios cada vez mais frequentes no contexto
escolar, mesmo que ainda em situações pontuais, ou seja, que acontecem em algumas
escolas situadas em localidades consideradas de maior violência.

3.4.3- Análise de escala de Likert de mensuração de atitude
Figura 2- Representação de Insdisciplina de professores de acordo com a aplicação da escala
de Likert

O gráfico da figura 2, representa os resultados da aplicação da escala Likert e nos
permite fazer novas interpretações sobre os resultados obtidos anteriormente a respeito
das representações dos professores diante da indisciplina na escola. Os professores
caracterizam a indisciplina a partir dos elementos: “falar alto para aparecer”, “fazer
trabalhos de outra disciplina na hora da aula”, “não faz a atividade proposta pelo
professor”, “chega atrasado e não dar bom dia”, “passeia pela sala”, “não faz a
atividade proposta pelo professor”, “joga a sujeira no chão”, “joga bolinha de
papel no colega” e “grosseria com os colegas”. Assim, é possível identificar que
novamente a indisciplina está alicerçada em comportamentos que desafiam o
professor. A indisciplina é entendida como comportamentos inadequados, causada
pela falta de educação trazida de casa e pela falta de respeito com os professores.
Neste cenário percebemos que os alunos não demonstram preocupação em
estar descumprindo as normas, as regras, as relações entre pares, etc. Tais
comportamentos são interpretados como desafiadores e desrespeitosos durante as
aulas, estão relacionados a falta de educação e o afronta à autoridade do professor. As
atitudes dos alunos mostram o desacato, a partir do momento que os mesmos
infringem as “regras”existentes no“regimento escolar”e nos contratos sociais
estabelecidos entre os sujeitos, enfim, as normas que estabelecemos procurando o
respeito mútuo.
Como pudemos ver no primeiro parágrafo, a indisciplina parece ser vista
como comportamento do aluno, que pode ser gerada pela falta de educação trazida de
casa, quando“joga a sujeira no chão”, “fala alto para aparecer”, “chega atrasado
e não da bom dia”, por outro lado, a figura do professor por si só é capaz de produzir
indisciplina, quando deixa os alunos atuarem como responsáveis da turma fazendo
atividades de outros professores em sua aula, o aluno não realiza suas tarefas quando
solicitado pelo professor, permite que aluno jogue bolinha no colega, etc. Cada ponto
desse sozinho é capaz de gerar indisciplina, ou a desmotivação no aluno.
Outros elementos que aparecem distantes são: “desrespeita os funcionários
”, “pega o material do colega”, “não responde a chamada”,“irrita os colegas”
, “sai de sala e não retorna”.

3.5- Análises e discussões
A presente pesquisa foi realizada tendo como base a aplicação de um
instrumento, contendo uma questão de livre evocação com termo indutor “indisciplina
na escola”, onde se constatou que as palavras ou expressões de maior número de
evocação, colhidas no discurso dos professores do ensino médio das escolas públicas
foram: “desrespeito”, “falta de educação” e “uso do celular”.
Desse modo é possível observar uma forte ligação entre os elementos do
núcleo central “desrespeito”, “falta de educação” e “celular”, com o elemento presente
no quadrante superior direito “ausência” e no quadrante inferior direito “regras”. O
aluno ao usar o celular em sala de aula caracteriza a indisciplina, pois ele quebra a
regra estabelecida pela escola, regra coletiva responsável por manter a ordem e a
obediência, por conseguinte, quando usa o celular com música alta, ele não só está
quebrando uma regra, como também desrespeitando e enfrentando a autoridade do
professor em sala, cometendo um ato incivilizado. O “uso do celular” aparece de
forma expressiva, mesmo sendo de conhecimento dos alunos a Lei 4734/08 (Lei
Orgânica do Município do Rio de Janeiro, 1990) que proíbe , em seu artigo 1ª, o uso
de telefone celular, games, ipod, mp3, equipamento eletrônico e similar em sala de
aula. Neste sentido, acreditamos que quando um aluno usa o celular em sala de aula
sabendo que é proibido, depois de pesada divulgação nas escolas, em

cartazes

espalhados pelas dependências da escola, em reuniões para a discussão da lei
com os alunos, este mostra resistência quanto ao regimento da escola, ainda
desrespeita as autoridades que ali circulam.
Diante disso, os professores destacam fundamentalmente que os alunos não o
reconhecem como autoridade e desafiam essa autoridade ao saírem de sala sem
autorização, falam muito alto chamando atenção de todos, não aceitam as atividades
propostas, atendem o celular, ou, colocam músicas prejudicando o andamento da
rotina em sala. Como podemos perceber na árvore de similitude, esses episódios
aparecem em grande proporção, e marcam o descontentamento que hoje os professores
vivenciam no dia-a-dia dentro da sala de aula, causando indignação e inquietação com
essas posturas.

A falta de respeito dos alunos na escola é generalizada,

atingindo desde os funcionários até os próprios colegas. Quando os alunos
desrespeitam os professores, alunos e funcionários, picham a escola, insultam os
docentes e discentes, eles estão cometendo um ato incivilizado, que são micro

violências, que acontecem também fora de sala de aula, e que está próxima a
indisciplina.
Outro elemento que aparece no núcleo central é a “falta de educação”, muito
ligada ao segundo campo da representação pelos docentes, responsabilizando a família
pelos eventos indisciplinados do aluno. Os jovens indisciplinados não admitem
receber ordens e não aceitam regras, nem tão pouco, limites impostos pelo professor
ou pela escola. Para Aquino,
(...) as crianças de hoje em dia não tem limites, não reconhecem a
autoridade, não respeitam as regras, a responsabilidade por isso é dos pais,
que teriam se tornado muitos permissivos. (AQUINO, 1998, p.7).

Em um ambiente onde não há respeito, diálogo, amor e socialização familiar;
pode ser construído um sentimento de revolta, e desgosto e um jovem que nasce em
um lar desequilibrado. Um ambiente familiar onde não existe a afetividade faz com
que o indivíduo se sinta rejeitado não só pela família, como também pela vida, está
sempre desanimado e a tendência será descontar, em tudo e todos a sua revolta.
Na árvore de similitude, observamos que os elementos “agredir fisicamente o
colega”, “agressão física ao professor”, “uso e venda de drogas”, “portar arma de
fogo” encontram-se bem distante do núcleo central, o que caracteriza que as escolas
investigadas, não apresentam violências deste porte. Em contrapartida, foi evocado 59
vezes a palavra “destruir patrimônio”, que apresenta uma evocação ligada ao núcleo
central, o que representa violência na escola.
Na observação dos dados colhidos, foi possível identificar duas situações que
permeiam as representações sociais dos docentes: a primeira relacionada à
indisciplina, vista como desrespeito a autoridade do professor, e a segunda, os
professores responsabilizam a família pelos atos indisciplinados que os alunos
apresentam na escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A indisciplina e violência escolar retratam em seu ambiente inúmeros
impedimentos nas relações entre os pares. Esses episódios vem se tornando
corriqueiros, se agravando que nem a família e nem a escola estão conseguindo
esquivar-se deste problema.
Identificamos na análise realizada a atribuição de diferentes sentidos pelos
professores entrevistados. No entanto, as representações sobre indisciplina estão longe
de serem consensuais. Para os professores a indisciplina se refere a: desrespeito, falta
de educação e uso do celular em sala de aula sem autorização.
A partir dessa discussão, verificamos nos professores a existência de duas
dimensões fortes na representação social da indisciplina: uma refere-se à indisciplina
vista como desrespeito a autoridade do professor, e a segunda, a falta de educação. Os
professores responsabilizam a família pelos atos indisciplinados que os alunos
apresentam na escola, como, “jogar sujeira no chão”, “desrespeitar as pessoas”, “entrar
na sala sem cumprimentar o professor e colegas”, “falar alto chamando a atenção de
todos”, “dar gargalhadas”, “pegar o material do colega, sem pedir permissão”, entre
outros.
O que chama a atenção nos dados coletados é que a grande maioria dos
pesquisados relacionam as manifestações de indisciplina, com maior destaque, postura
do aluno em relação a autoridade do professor. Esta desautorização do aluno diante ao
professor em sala de aula, pode estar relacionada as aulas desinteressantes, falta de
diálogo, atividades desestimulantes, etc. (LA TAILLE, 1996). O aluno continua sendo
o “único responsável da indisciplina”. Deste modo, enquanto a escola e seus
professores visam a transformação de comportamento do aluno, para acabar a
indisciplina, deixam de valorizar fatores integrantes do problema e que estão
relacionados ao sistema de ensino e à organização escolar.
Entretanto, não podemos deixar de lembrar que são precárias as condições de
trabalho docente, não oferecem recursos didáticos estimulantes, bem como não
incentivam a formação continuada de qualidade para esses professores. É
indispensável continuar investindo no aperfeiçoamento da qualidade do ensino em
nossas escolas, para isso é importante o maior interesse das políticas públicas na
educação, incentivando a formação e aperfeiçoamento do quadro docente, além de

contar com a participação efetiva da família e da comunidade. Se o trabalho do
docente mudou, relativo as alterações sociais mais amplas, transformando-se mais
complexo, é necessário que a escola mude também suas condições de trabalho.
De acordo com que foi constatado na pesquisa convém esclarecer que
realmente a indisciplina tem ligações diretas com a falta de respeito, falta de limites a
regras dadas pelos pais em casa, ausência de educação. Os atos indisciplinares
licenciados dentro dos lares repercutem diretamente na sala de aula e na escola. A
experiência do convívio familiar sem dúvida é a maior apontada como causadora dos
problemas de indisciplina, uma vez que muitos jovens têm como base a falta de limites
em casa.
O mapeamento dos dados que constituíram essa pesquisa pretende servir de
apoio para a composição de atividades de instrução e interferência na realidade das
escolas pesquisadas. A correlação nos andamentos do fenômeno indisciplina escolar
precisa, previamente, a compreensão e a análise da rede de elementos que constituem
esse problema. Entender as perspectivas e significados que são atribuídos pelos
professores que constituem a escola, é indispensável. A partir do olhar que eles
dirigem sobre essa questão conseguiremos tomar consciência de onde se deve iniciar o
processo de intervenção.
Acreditamos que o objetivo desta pesquisa foi alcançada, e se pôde conhecer
e analisar a representação social por professores atuantes no ensino médio sobre
indisciplina e violência escolar.
Então, perante os resultados do presente estudo, podemos nos questionar: por
que o atual professor não consegue obter o equilíbrio de seus alunos em sala de aula?
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ANEXOS

Programa de Pós-Graduação em Educação
Prezado(a) Professor(a),
Este questionário faz parte de uma pesquisa de investigação que está a ser realizada no campo do
Mestrado com o título “Representações Sociais de Indisciplina e Violência Escolar por Professores
atuantes no Ensino Médio”. As suas respostas serão anônimas, e não existem respostas certas ou
erradas, o que nos interessa é a sua opinião.
A- DADOS DO DOCENTE
ESCOLA: _____________________________________________________ TURNO: _______
1- Sexo: ( ) Masculino

( ) Feminino

2- Tempo no Magistério:
( ) 0 a menos de 2 anos; ( ) 2 a menos de 5 anos; ( ) 5 a menos de 10 anos; ( ) mais de 10 anos.
3- Há Quanto tempo trabalha nesta escola?
( ) menos de 01 ano; ( ) entre 1 e 2 anos; ( ) mais de 2 anos

B- ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PAVARAS
1) Quais são os problemas ou expressões que vêm a sua cabeça quando você pensa (escuta) a
frase Indisciplina na escola (Dê no mínimo 3 respostas).
1)____________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________
5)____________________________________________________________________
6)____________________________________________________________________
7)____________________________________________________________________
8)____________________________________________________________________
2) Abaixo você tem uma lista de acontecimentos que interferem no andamento das atividades na
escola e na sala de aula. LEIA COM ATENÇÃO!
1234567891011-

Aluno agredir fisicamente o professor
Alunos insultar o professor.
Aluno agredir fisicamente o colega.
Não aceitar o regimento interno.
Usar o telefone celular em sala de aula sabendo que é proibido.
Insultar (xingar) os colegas.
“Pegar” (roubar) material dos colegas.
Rasgar a prova na cara do professor quando não concorda com a nota.
Não aceitar as atividades propostas pelo professor.
Pichar a escola.
Não usar o uniforme escolar.

12131415161718192021-

Destruir o patrimônio da escola (quebrar, riscar).
Utilizar a imagem do professor ridicularizando-a nas redes sociais.
Aluno levar, usar e vender drogas dentro da escola.
Falar alto, chamando atenção.
Desobedecer uma orientação do professor.
Não respeitar os adultos ( funcionários) da escola.
Intimidar o professor, Ex.: “te pego lá fora”.
aluno portar arma de fogo dentro do espaço escolar.
Pequenos vandalismos contra a escola.
Sair de sala sem autorização.

2.1- Na sua opinião, observando o dia-a-dia da sua escola, e das suas salas de aulas quais destes
acontecimentos são mais frequentes? Escolha 7 dentre os itens acima e coloque seus números abaixo.

2.2- Na sua opinião quais dentre esses acontecimentos mais irritam, chateiam ou desmotivam seus
colegas professores?

3) De acordo com as questões abaixo, circule o número da escala que você considere que
corresponde a pergunta.
3.1- O ALUNO NÃO RESPONDE A CHAMADA.

Não é
indisciplina

É indisciplina
muito leve

Não tenho
opinião formada

É indisciplina
relevante

É Indisciplina
grave

__________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
3.2- ALUNO QUE JOGA SUJEIRA NO CHÃO.

Não é
indisciplina

É indisciplina
muito leve

Não tenho
opinião formada

É indisciplina
relevante

É Indisciplina
grave

___________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
3.3- INCOMODA A AULA PASSANDO BILHETE DE CARTEIRA EM CARTEIRA.

Não é
indisciplina

É indisciplina
muito leve

Não tenho
opinião formada

É indisciplina
relevante

É Indisciplina
grave

___________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5

3.4 AGIR DE FORMA GROSSEIRA COM OS COLEGAS

Não é
indisciplina

É indisciplina
muito leve

Não tenho
opinião formada

É indisciplina
relevante

É Indisciplina
grave

___________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
3.5- NÃO FAZ ATIVIDADES PROPOSTAS PELO PROFESSOR.

Não é
indisciplina

É indisciplina
muito leve

Não tenho
opinião formada

É indisciplina
relevante

É Indisciplina
grave

___________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
3.6- JOGAR BOLINHA DE PAPEL NO COLEGA.

Não é
indisciplina

É indisciplina
muito leve

Não tenho
opinião formada

É indisciplina
relevante

É Indisciplina
grave

___________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
3.7- DIZ QUE VAI AO BANHEIRO, E FICA PASSEANDO PELA ESCOLA, E AS VEZES NEM
RETORNA.

Não é
indisciplina

É indisciplina
muito leve

Não tenho
opinião formada

É indisciplina
relevante

É Indisciplina
grave

___________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
3.8- CHEGAR CHATEADO NA ESCOLA E “DESCONTAR” NOS COLEGAS E PROFESSORES.

Não é
indisciplina

É indisciplina
muito leve

Não tenho
opinião formada

É indisciplina
relevante

É Indisciplina
grave

___________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
3.9- FAZER ATIVIDADES DE OUTRA DISCIPLINA NA HORA DA AULA DO PROFESSOR.

Não é
indisciplina

É indisciplina
muito leve

Não tenho
opinião formada

É indisciplina
relevante

É Indisciplina
grave

___________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
3.10- FALAR DE ALGO QUE NÃO ESTÁ INSERIDO NO CONTEXTO DA AULA, QUERENDO
“APARECER”.

Não é
indisciplina

É indisciplina
muito leve

Não tenho
opinião formada

É indisciplina
relevante

_________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5

É Indisciplina
grave

3.11- UTILIZA O MATERIAL DOS COLEGAS SEM PEDIR PERMISSÃO.

Não é
indisciplina

É indisciplina
muito leve

Não tenho
opinião formada

É indisciplina
relevante

É Indisciplina
grave

___________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
3.12- ALUNO DEPRECIAR OS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA.

Não é
indisciplina

É indisciplina
muito leve

Não tenho
opinião formada

É indisciplina
relevante

É Indisciplina
grave

___________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
3.13- ALUNO PASSEANDO EM SALA DE AULA.

Não é
indisciplina

É indisciplina
muito leve

Não tenho
opinião formada

É indisciplina
relevante

É Indisciplina
grave

___________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
3.14- ENTRAR EM SALA DE AULA ATRASADO, SEM CUMPRIMENTAR O PROFESSOR E OS
COLEGAS.

Não é
indisciplina

É indisciplina
muito leve

Não tenho
opinião formada

É indisciplina
relevante

É Indisciplina
grave

___________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
3.15- DAR GARGALHADAS DURANTE AS AULAS E QUANDO CHAMADO ATENÇÃO, USA
UMA LINGUAGEM DE FORMA DESRESPEITOSA COM O PROFESSOR.

Não é
indisciplina

É indisciplina
muito leve

Não tenho
opinião formada

É indisciplina
relevante

É Indisciplina
grave

___________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
3.16- USAR CELULAR EM SALA DE AULA.

Não é
indisciplina

É indisciplina
muito leve

Não tenho
opinião formada

É indisciplina
relevante

É Indisciplina
grave

___________________________________________________________________________________

1

2

3

4

5

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS
________________________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome: _________________________________________________________________________
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )

Data Nascimento: ______/______/_________

Endereço: _______________________________________________________________________
Bairro: _____________________________
Telefone: ________________________

Cidade: ____________________________
E-mail: ____________________________________

Título do Protocolo de Pesquisa:
Representações Sociais de indisciplina e violência escolar por professores atuantes do
ensino médio.
Subárea de Investigação: Educação
Pesquisadora responsável:
Kátia Simone Paschoal Rodrigues- katiasprodrigues@hotmail.com
Instituição: Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá
Endereço: Av. Presidente Vargas 642, 22º andar CEP: 20071-001 - Centro - Rio de
Janeiro/RJ
Telefone: (21) 2206-9751 / 2206-9858
Avaliação do risco da pesquisa:
(X) Risco Mínimo
( ) Risco Médio

( ) Risco Baixo

( ) Risco Maior

O presente estudo trará risco mínimo aos participantes, pelo fato de, não colocar os
mesmos em julgamentos sobre práticas pedagógicas na escola. Caso o professor se sinta
de alguma forma desconfortável diante de alguma questão, o pesquisador se compromete
a conversar, minimizando este desconforto. Assim como, esclarecendo dúvidas, ou
atendendo às solicitações no que se refere aos procedimentos da pesquisa. Os nomes dos
participantes não serão revelados. A participação dos docentes não implicará em nenhum
custo.
Objetivo, Justificativa e Procedimentos:
Esta pesquisa tem como objetivo conhecer e analisar como os professores concebem a
indisciplina e a violência na escola. Inicialmente os participantes estarão cientes do
desenvolvimento da pesquisa e assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Anexo II), a seguir será pedido ao professor que preencha os dados referentes à sua

formação (Anexo III), em seguida, serão aplicados: um questionário de livre evocação com
um termo indutor, indisciplina e violência do aluno.

Informações Adicionais:
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em
horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O
CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av.
Presidente Vargas, 642, 22º andar.
Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo.
Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação.
Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu
consentimento, em qualquer fase da pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Representações Sociais de indisciplina e
violência escolar por professores atuantes do ensino médio”. Os propósitos desta
pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados,
seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas.
Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou
prejuízos.
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da
pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa.

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________

____________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa

____________________________________
Assinatura do Responsável da Pesquisa

