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RESUMO 

 

Este estudo está inserido no macroprojeto Propostas Metodológicas e Recursos Didáticos em 

Espaços Formais e Não Formais de Ensino na EPT, da linha de pesquisa Práticas Educativas 

em Educação Profissional e Tecnológica, do Programa de Pós-graduação em Educação 

Profissional e Tecnológica (PROFEPT), ofertado pelo Instituto Federal do Maranhão – Campus 

Monte Castelo, em São Luís. Trata-se de uma investigação sobre disciplina e indisciplina no 

contexto do curso técnico integrado ao médio de Eletroeletrônica, do Instituto Federal do 

Maranhão-Campus Timon-, cujo objetivo é analisar como a disciplina e a indisciplina são 

tratadas naquele curso e qual sua relação com a formação omnilateral, politécnica e integral dos 

educandos. O interesse pelo tema surgiu a partir da observação de que docentes e discentes têm 

percepções diferentes e conflituosas sobre a questão disciplinar que trazem desafios ao bom 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. A investigação fundamentou-se nos 

estudos de Vasconcellos (2009) sobre disciplina e indisciplina, na Pedagogia Histórico-Crítica 

de Dermeval Saviani, na Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, nos conceitos de 

omnilateralidade e politecnia defendidos por Karl Marx e Friedrich Engels; na ideia de escola 

unitária de Antonio Gramsci; nos estudos de Marise Ramos, Maria Ciavatta e Dante Moura  

sobre Ensino Médio Integrado (EMI) e Formação Humana Integral (FHI), bem como nas 

contribuições de outros autores que tratam do tema em discussão. A pesquisa realizada refere-

se a um estudo de caso desenvolvido a partir de abordagem predominantemente qualitativa, 

adotando-se como método científico o Materialismo Histórico-Dialético (MHD). A coleta de 

dados efetivou-se através de questionários aplicados a docentes e discentes do curso acima 

citado, bem como por meio da análise dos documentos institucionais, além da observação 

sistemática in loco da pesquisa. Os dados obtidos foram analisados à luz dos autores que 

fundamentaram o estudo, utilizando-se como técnica a análise de conteúdo. De acordo com a 

análise dos dados constatou-se que a disciplina é constituída a partir do estabelecimento de 

regras, as quais devem possibilitar as condições necessárias à realização da aula, enquanto a 

indisciplina é conduzida, a princípio, através do diálogo, o qual muitas vezes não resolve a 

demanda e os discentes são encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Aluno (SAA) para o 

registro da ocorrência e o encaminhamento da punição, conforme as normas institucionais. 

Além disso, evidenciou-se que a disciplina e a indisciplina no curso objeto de análise está 

ancorada na Pedagogia das Competências, a qual visa treinar mão de obra, com ênfase no 

pragmatismo, distanciando-se da FHI. Como produto educacional originário da pesquisa foi 

elaborado um Guia Teórico-Prático, visando orientar os professores na constituição da 

disciplina e no encaminhamento da indisciplina em sala de aula, tendo como horizonte a 

formação dos sujeitos em suas múltiplas dimensões. Concluiu-se que a forma como a disciplina 

é constituída e a maneira como a indisciplina é conduzida no contexto investigado pouco 

contribui para a FHI, uma vez que estão ancoradas na concepção de disciplina que visa a “boa 

ordem”, em que a indisciplina é “combatida por meio da punição, quando deveriam estar 

vinculadas ao processo pedagógico e ao desenvolvimento da autonomia dos educandos, tendo 

em vista a humanização e a emancipação desses sujeitos e, consequentemente, a transformação 

social, o que sugere a necessidade da oferta de formação pedagógica e política aos docentes do 

IFMA-Campus Timon, tendo em vista a superação da disciplina tradicional e o conhecimento 

das bases conceituais da EPT, nas quais está inserida a FHI.  

 

Palavras-chave: Disciplina. Indisciplina. Formação Humana Integral.  

 

 



ABSTRACT 

 

This study is part of the macro-project Methodological Proposals and Didactic Resources in 

Formal and Non-Formal Teaching Spaces at EPT, from the research line Educational Practices 

in Professional and Technological Education, from the Postgraduate Program in Professional 

and Technological Education (PROFEPT), offered by the Federal Institute of Maranhão – 

Campus Monte Castelo, in São Luís. It is an investigation about discipline and indiscipline in 

the context of the technical course integrated to the medium of Electro-electronics, of the 

Federal Institute of Maranhão - Campus Timon-, whose objective is to analyze how discipline 

and indiscipline are dealt with in that course and what is their relationship with the omnilateral, 

polytechnic and integral training of students. The interest in the subject arose from the 

observation that teachers and students have different and conflicting perceptions about the 

disciplinary issue that bring challenges to the good development of the teaching-learning 

process. The investigation was based on the studies of Vasconcellos (2009) on discipline and 

indiscipline, on the Historical-Critical Pedagogy of Dermeval Saviani, on the Liberating 

Pedagogy of Paulo Freire, on the concepts of omnilaterality and polytechnics defended by Karl 

Marx and Friedrich Engels; in Antonio Gramsci's idea of a unitary school; in the studies of 

Marise Ramos, Maria Ciavatta and Dante Moura on Integrated High School (EMI) and Integral 

Human Education (FHI), as well as in the contributions of other authors dealing with the topic 

under discussion. The research carried out refers to a case study developed from a 

predominantly qualitative approach, adopting Historical-Dialectical Materialism (MHD) as a 

scientific method. Data collection was carried out through questionnaires applied to professors 

and students of the aforementioned course, as well as through the analysis of institutional 

documents, in addition to the systematic observation of the research in loco. The data obtained 

were analyzed in the light of the authors who founded the study, using content analysis as a 

technique. According to the data analysis, it was found that the discipline is constituted from 

the establishment of rules, which must provide the necessary conditions for the realization of 

the class, while indiscipline is conducted, at first, through dialogue, which many Sometimes it 

does not solve the demand and the students are referred to the Student Assistance Service (SAA) 

to record the occurrence and send the punishment, in accordance with institutional rules. In 

addition, it was evident that discipline and indiscipline in the course object of analysis is 

anchored in the Pedagogy of Competences, which aims to train labor, with an emphasis on 

pragmatism, distancing itself from FHI. As an educational product originating from the 

research, a theoretical-practical guide was elaborated, aiming to guide teachers in the 

constitution of the discipline and in the direction of indiscipline in the classroom, having as its 

horizon the formation of subjects in its multiple dimensions. It was concluded that the way the 

discipline is constituted and the way indiscipline is conducted in the investigated context 

contributes little to FHI, since they are anchored in the concept of discipline that aims at good 

order, in which indiscipline is "combated through punishment, when they should be linked to 

the pedagogical process and the development of the students' autonomy, with a view to the 

humanization and emancipation of these subjects and, consequently, social transformation, 

which suggests the need to offer pedagogical and political training to the professors of the 

IFMA-Campus Timon, in view of the overcoming of the traditional discipline and the 

knowledge of the conceptual bases of the EPT, in which the FHI is inserted. 

 

 

Keywords: Discipline. Indiscipline. Integral Human Formation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 A disciplina como técnica de controle do comportamento humano já existia desde a 

antiguidade, mas foi na modernidade que atingiu seu ápice, sendo extremamente utilizada e 

valorizada, a princípio nas prisões, mas posteriormente nas escolas, fábricas e hospitais 

(FOUCAULT, 1987). 

 A função da disciplina nas prisões era a de substituir os castigos físicos até então 

utilizados para punir os sujeitos pelos crimes por eles praticados. De acordo com Foucault 

(1987), a disciplina visava controlar o comportamento dos prisioneiros tornando-os úteis e 

dóceis, utilizando-se para isso a vigilância, a punição e o registro minucioso do comportamento 

de cada sujeito. 

 Nas escolas, a disciplina tinha como objetivo a obediência irrestrita ao professor e a 

padronização dos comportamentos, razão pela qual havia o controle rigoroso do tempo, da 

maneira de ser, de falar, da atividade, do corpo e da sexualidade dos discentes (FOUCAULT, 

1987). De acordo com Rebelo (2011), esse ainda tem sido o objetivo da disciplina na maioria 

das escolas brasileiras contemporâneas, o que contribui para a formação de sujeitos, passivos, 

acríticos e incapazes de compreender a totalidade social na qual estão inseridos.  

O estudo sobre a disciplina não é recente e há diversos trabalhos acadêmicos que 

abordam essa temática. No intuito de identificar o que de mais novo tem se produzido sobre a 

disciplina, tendo em vista subsidiar a presente pesquisa, uma vez que pela limitação do tempo 

de duração do mestrado seria inviável abarcar a totalidade das produções, fez-se uma pesquisa 

avançada no site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), incluindo-

se as palavras disciplina, indisciplina e escola, referente ao período de 2010 a 2020, em língua 

portuguesa, e obteve-se como resultado setenta e nove dissertações e vinte teses. 

Desse total, foram retirados os trabalhos duplicados, aqueles relacionados à disciplina 

enquanto área do conhecimento, os referentes à disciplina como movimento (dança) e os que 

diziam respeito a outras temáticas trazidas pela inserção da palavra escola, na pesquisa, 

totalizando setenta e um trabalhos (59 dissertações e 12 teses).   

A pesquisa acima citada revelou que a maioria dos estudos é realizada na região 

sudeste do Brasil (37 trabalhos, que representam 52,11% do total) e apenas oito (11,27%) 

deles no nordeste do país, região na qual a presente pesquisa se desenvolveu, o que indica a 

necessidade de mais pesquisas sobre a temática nesse espaço geográfico, uma vez que as 

realidades das regiões brasileiras são muito diversas, além da diversidade de cada Estado, 

município, escola e sala de aula. 
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Também verificou-se que oito desses estudos são bibliográficos e que o restante refere-

se à pesquisa de campo, sendo que esses últimos foram realizados, em sua maioria, no ensino 

fundamental (35 trabalhos, que representam 49,30% do total), enquanto foi encontrado apenas 

um trabalho no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), modalidade de ensino 

na qual se insere essa pesquisa (BDTD, 2020), o que também pode indicar a necessidade de 

investigar o tema em tela naquela modalidade de ensino. 

Fazendo uma leitura flutuante dos trabalhos acadêmicos acima especificados, em 

especial dos seus resumos, foi possível classificá-los em dez categorias: indisciplina como um 

dos fatores de adoecimento dos docente (3); A relação da(in)disciplina com o desenvolvimento 

moral dos educandos (4); indisciplina como um dos desafios da gestão escolar (4); A relação 

da indisciplina com os transtornos mentais dos estudantes (5); A influência da prática docente 

na promoção da indisciplina em sala de aula (7); indisciplina na percepção dos docentes e 

discentes (7); (in)disciplina e estratégias de prevenção e combate (8); Indisciplina como desvio 

de comportamento menos grave do que a violência e o bullying (10);  O impacto negativo da 

indisciplina sobre o rendimento escolar dos discentes (11); Desconstrução do conceito 

tradicional de disciplina enquanto técnica de padronização do comportamento (12). 

O presente estudo também realiza crítica ao conceito tradicional de disciplina, como nos 

doze trabalhos acima destacados, uma vez que este ignora a subjetividade dos sujeitos, limita a 

liberdade de expressão e desconsidera a relação da educação com a sociedade na qual os 

educandos estão inseridos, elementos considerados importantes no processo dialético de 

apropriação e transformação do conhecimento, mas ancora-se numa concepção de educação 

que visa a formação integral dos educandos como propõe Marx (1982), a libertação dos 

oprimidos como prega Freire (1987) e a instrumentalização desses oprimidos, por meio da 

socialização do saber objetivo, como defende Saviani (2013), tendo em vista a transformação 

social, o que não se observou, com profundidade, nos trabalhos visitados. 

Quanto ao local e os sujeitos da pesquisa, destaca-se que foi desenvolvida no Instituto 

Federal do Maranhão (doravante IFMA), Campus Timon, instituição que oferta Educação 

Profissional e Tecnológica, cuja criação se deu por meio da Portaria Nº 04, de 06 de janeiro de 

2009 (IFMA, 2015b), e que teve como participantes  docentes e discentes do Ensino Médio 

Integrado ao Técnico do Curso de Eletroeletrônica. 

O IFMA foi criado pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, com a missão 

de “promover educação profissional, científica e tecnológica comprometida com a formação 

cidadã para o desenvolvimento sustentável” (IFMA, 2015a). 

Como resultado da pesquisa, além deste relatório, o regulamento geral do Programa de 
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Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) prevê a elaboração 

de produto educacional que possua aplicabilidade imediata, na área de ensino (IFES, 2018). 

Dessa forma, foi elaborado um Guia Teórico-Prático, visando subsidiar a atividade docente no 

tocante à constituição da disciplina e à condução da indisciplina em sala de aula, tendo como 

horizonte a Formação Humana Integral.  

A dissertação está organizada em cinco capítulos, além desse. O capítulo seguinte 

aborda a fundamentação teórica do trabalho em que se discute a finalidade das concepções de 

disciplina, no âmbito das correntes de pensamento pedagógico, as possíveis causas e 

determinantes da indisciplina em sala de aula, as formas de conduzir a disciplina e a indisciplina 

em sala de aula, bem como destaca-se o papel da disciplina na perspectiva da Formação 

Humana Integral. 

No capítulo quatro, explicita-se a metodologia adotada para a realização da pesquisa, a 

qual se caracteriza como estudo de caso fundamentado no Materialismo Histórico-Dialético 

(MHD), cujos dados foram obtidos através de questionários respondidos por discentes e 

docentes, de análise documental e da observação sistemática. O capítulo seguinte refere-se à 

análise dos dados que foi realizada à luz dos autores que fundamentam este estudo e através da 

análise de conteúdo. 

O capítulo seis traz considerações sobre o produto educacional que fora elaborado a 

partir deste trabalho, destacando-se, seu processo de concepção, objetivo, estrutura, forma de 

avaliação, dentre outros aspectos a ele relacionados.  

Por último, encontra-se o capítulo das conclusões, o qual evidenciou que a forma como 

a disciplina é constituída e a maneira como a indisciplina é conduzida no contexto investigado 

pouco contribui para a FHI, uma vez que estão ancoradas na concepção de disciplina que visa 

a “boa ordem”, adotando-se como medida de controle a punição, quando deveriam estar 

vinculadas ao processo pedagógico e ao desenvolvimento da autonomia dos educandos, tendo 

em vista a humanização e a emancipação desses sujeitos e, consequentemente, a transformação 

social, o que sugere a necessidade da oferta de formação pedagógica e política aos docentes do 

IFMA-Campus Timon, tendo em vista a superação da disciplina tradicional e o conhecimento 

das bases conceituais da EPT, nas quais está inserida a FHI, aqui defendida. Em seguida, 

apresentam-se as referências do trabalho e os apêndices.  
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1.1 Tema da pesquisa 

 

 

Esta dissertação representa o esforço de uma análise acerca da relação existente entre 

disciplina/indisciplina e a Formação Humana Integral, em que se buscou compreender de quais 

formas  a disciplina pode ser constituída em sala de aula e como a indisciplina pode ser 

conduzida, tendo em vista a ampla formação dos educandos. Para isso, partiu-se da concepção 

de disciplina sustentada por Vasconcellos (2009) que a compreende como processo de 

organização da coletividade da sala de aula e da escola necessário à realização dos objetivos 

educacionais e resultante da capacidade dos sujeitos de se autogovernarem. O que significa que 

a disciplina está vinculada ao processo ensino-aprendizagem e não existe em si mesma, mas 

para subsidiar o trabalho do educador (ensino) e o do educando (aprendizagem). 

Posteriormente, agregou-se à essa concepção a ideia de que a disciplina, por estar 

diretamente vinculada ao processo pedagógico, inclui regras e métodos (não mecânicos) para a 

aprendizagem, conforme destaca Carvalho (2016, p. 134), que representam “uma maneira de 

fazer algo que é passível de ser aprendida” ainda que [...] “permeada por comportamentos que 

não sejam imediatamente identificados com a boa ordem”; o que converge com o pensamento 

de Saviani (2013) sobre a temática quando ele aborda a relevância da relação método-conteúdo 

para a socialização/apropriação do conhecimento científico e destaca que a disciplina é o 

elemento viabilizador dessa relação. 

Dessa forma, a disciplina constitui-se no processo de organização da coletividade 

discente, que inclui regras e métodos de aprendizagem, tendo em vista a apropriação crítica do 

saber sistematizado pela escola e a autonomia dos educandos. A indisciplina , por sua vez, 

corresponde à desorganização desse processo, ao descumprimento dessas regras e métodos, que 

dificultam a aprendizagem e o desenvolvimento da autonomia dos educandos, cuja origem 

precisa ser conhecida e problematizada, tendo em vista sua superação. 

Nessa perspectiva, a disciplina estaria buscando alcançar qual finalidade educativa? 

Defende-se, neste trabalho, que a disciplina contribua para a Formação Humana Integral dos 

educandos, a qual tem sua origem na educação omnilateral e politécnica defendida por Marx e 

na escola unitária proposta por Gramsci, (CIAVATTA, 2014), em oposição à formação de 

sujeitos unilaterais, necessários apenas ao mercado de trabalho e úteis à manutenção do sistema 

econômico capitalista que é excludente e desumano. 
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1.2 Problema investigado 

 

De acordo com observações realizadas ao longo de mais de dez anos, atuando como 

Assistente de Alunos, identificou-se que a indisciplina dos educandos é recorrente no IFMA-

Campus Timon e que essa questão é abordada e encaminhada de diferentes formas por parte 

dos professores daquela Instituição. Há, por exemplo, aqueles que ao menor sinal de 

descumprimento das regras previamente estabelecidas retiram o “estudante-problema” da sala 

de aula e o encaminha ao Serviço de Atendimento ao Aluno (SAA), setor onde esta 

pesquisadora trabalha, o qual é responsável pela gestão dos casos indisciplinares ocorridos na 

Instituição. Há outros que organizam e executam as atividades pedagógicas sem levar queixa 

alguma dos discentes ao SAA. 

Observou-se também que muitos dos discentes que recebem punição se sentem 

injustiçados e se revoltam contra os professores, reincidindo na pratica de atos indisciplinares 

e recebendo novas punições, o que dificulta o bom desenvolvimento das atividades pedagógicas 

e a aprendizagem desses educandos. Assim também como se identificou que outros recuam na 

prática de atos indisciplinares por temerem uma nova punição.  

Além disso, percebeu-se que nos discursos dos docentes há muita preocupação com a 

indisciplina e quase não se fala da disciplina, das possibilidades de organizar a aula de maneira 

a promover a aprendizagem dos educandos, o que indica um distanciamento entre 

comportamento/procedimento e apreensão do conhecimento.  

Com base nas observações acima destacadas e na delimitação do tema especificada no 

item anterior, a presente pesquisa busca aprofundar as análises sobre o assunto em tela visando 

encontrar respostas para o questionamento: Como a disciplina e a indisciplina discentes são 

tratadas no curso de Ensino Médio Integrado ao técnico de Eletroeletrônica do Instituto 

Federal do Maranhão – Campus Timon - e qual sua relação com a formação humana 

omnilateral, politécnica e integral?  

 

1.3 Objetivos 

 

A pesquisa tem como objetivo geral analisar como a disciplina e a indisciplina discente 

são tratadas  no curso de Ensino Médio Integrado ao Técnico de Eletroeletrônica do Instituto 

Federal do Maranhão – Campus Timon- e qual sua relação com a formação humana omnilateral, 

politécnica e integral. 

 

Para isso, definiu-se como objetivos específicos: 
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• Discutir sobre as concepções e o papel da disciplina no âmbito das teorias  pedagógicas; 

• Identificar como a indisciplina se manifesta no contexto da sala de aula do curso objeto 

da pesquisa e de que forma é tratada; 

• Refletir sobre o papel da disciplina na perspectiva da formação humana omnilateral, 

polítécnica, integral dos discentes do curso de Eletroeletrônica, bem como sobre o 

encaminhamento da indisciplina, nesse contexto; 

• Elaborar produto educacional que contribua para a formação omnilateral, politécnica e 

integral dos discentes, no tocante à disciplina escolar. 

 

1.4 Justificativa 

 

A disciplina é necessária em todos os âmbitos da vida em sociedade, como na música, 

no trabalho, na escola, nas religiões, do contrário como se dariam as relações interpessoais sem 

o uso das regras convencionadas? Como as atividades seriam organizadas e desenvolvidas? Na 

escola, e especificamente na sala de aula, a disciplina contribui para a organização da relação 

pedagógica entre docente, conhecimento e discente, visando alcançar os objetivos educacionais 

previamente planejados. A indisciplina, por sua vez, desarticula o processo educacional e 

dificulta a realização dos objetivos.  

Atuando como Assistente de Alunos do IFMA-Campus Timon , cuja atribuição principal 

refere-se ao controle disciplinar discente, observou-se que a indisciplina traz muitos debates e 

contradições, naquela Instituição, que dificultam a compreensão da disciplina e a realização de 

um trabalho efetivamente comprometido com a humanização e a emancipação dos educandos, 

uma vez que por um lado, docentes se queixam dos discentes destacando que são 

desinteressados, conversam demais, usam o celular durante as aulas, atrasam-se, não têm noção 

de respeito etc.; e por outro lado, discentes relatam que os docentes são intolerantes, autoritários 

e que as aulas são desinteressantes. 

Além disso, identificou-se nos relatos de alguns docentes, especialmente nos Conselhos 

de Classe, que as queixas em relação à indisciplina representam  mais um desabafo do que uma 

forma de investigar o problema, buscar alternativas de superação, o que não significa combater 

a indisciplina, já que a escola não é um campo de batalhas, mas compreender suas causas, 

determinantes, sua relação com o contexto social no qual os discentes estão inseridos, bem 

como identificar até que ponto o ato praticado pelo discente está relacionado à indisciplina ou 

representa um direito legítimo de manifestação do seu pensamento, da sua forma de perceber a 
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realidade e de se posicionar diante dela. 

Observou-se ainda maneiras diferentes de se tratar a questão disciplinar. Um docente, 

por exemplo, do EMI,  recusou-se a ministrar aula em uma turma porque, segundo ele, os 

discentes não tinham noção de respeito, não realizavam as tarefas, sem falar na falta de boas 

maneiras, pois chegavam atrasados e não pediam permissão para entrar, assim também como 

não pediam permissão para sair. O professor ainda deixou bem claro que não havia realizado 

doutorado, nem obtido aprovação em concurso público para passar por aquele tipo de situação. 

 Após conversa desse docente com aquela turma, a qual foi mediada por outros 

servidores da Instituição, o referido professor voltou a ministrar aula na turma em questão, 

porém adotou uma postura que pouco contribuiu para a formação integral dos educandos, pois 

chegava à sala de aula atrasado, saia adiantado e passou a indicar aos estudantes várias 

videoaulas, como forma de complementação da carga horária da disciplina. De acordo com os 

relatos dos estudantes, o professor demonstrava muita indiferença em relação à turma. 

Naquela mesma turma, um outro professor,  relatou ao SAA episódios de tarefas não 

realizadas e de falta de respeito, mas informou que já havia avançado na resolução dessa questão, 

através de diálogos com os jovens envolvidos, de forma particular, usando os últimos quinze 

minutos de aula. Ele havia descoberto, através desses diálogos, que o comportamento de alguns 

discentes era resultado de uma base muito fraca dos conteúdos que estavam sendo abordados e 

se dispôs a atendê-los no contraturno em dois dias na semana para um reforço pedagógico; 

outros discentes estavam envolvidos em sérios problemas pessoais e o professor passou a dar-

lhes mais atenção, observar os comportamentos deles e incentivá-los na realização das tarefas. 

Houve casos em que o referido professor não conseguiu se aproximar de alguns estudantes para 

entender a situação deles e tentar ajudá-los. 

Em outras situações observou-se que a disciplina estava dissociada do processo ensino-

aprendizagem, pois alguns docentes relatavam que era “normal” a indisciplina se manifestar 

em sala de aula, mas que o foco das discussões seria fazer os discentes melhorarem as notas.   

Diante desses exemplos surgem alguns questionamentos: por que um educador se 

distancia de seus educandos, enquanto outro busca de todas as formas se aproximar deles, e 

fazê-los superar as dificuldades? Que concepção de educação adotam? Qual o efeito dessas 

posturas para a humanização e emancipação dos educandos? A constituição da disciplina em 

sala de aula no intuito de possibilitar a aprendizagem e a autonomia dos discentes não ajudaria 

a melhorar as notas? Por que se fala apenas na indisciplina e não se discute a disciplina? Por 

que a discussão acerca da indisciplina não ultrapassa o nível da constatação e do desabafo? 

Esses exemplos acima citados, além de outras situações que se passaram naquela 
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Instituição e que foram observadas por esta pesquisadora, fez surgir já há algum tempo o 

interesse em investigar o tema em tela, o qual foi intensificado pelo estudo dos fundamentos da 

EPT realizado durante as aulas do mestrado, ocasião em que se questionou o papel da disciplina 

naquele contexto. Acredita-se, também, que este estudo além de proporcionar qualificação 

profissional a esta pesquisadora, trará benefícios à comunidade escolar, uma vez que busca 

colaborar com a superação da indisciplina e a constituição de uma disciplina direcionada à 

Formação Humana Integral, por meio da disponibilização de um Guia que poderá auxiliar os 

professores nesse processo. 

Espera-se, ainda, que este trabalho possa contribuir com o debate e a produção  de 

conhecimento acerca da disciplina e da indisciplina, considerando que é uma questão ainda não 

resolvida, pertinente no contexto das escolas brasileiras e que traz muitos desafios à prática 

docente, de forma particular,  à escola e à sociedade, de forma geral. Nesse sentido, busca-se 

também, através desta pesquisa, encontrar novos elementos teórico-metodológicos que 

agreguem conhecimento sobre a questão disciplinar em espaços formais e não formais de 

educação, sem desconsiderar que cada sala de aula e Instituição possui suas particularidades, 

mas considerando que nesses espaços acontecem interações entre diferentes sujeitos e o 

conhecimento e que a disciplina tem relevante papel nesse contexto. 
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2 DISCIPLINA E INDISCIPLINA EM DISCUSSÃO: COMPREENDENDO A 

TEMÁTICA 

 

O que desejamos? Um aluno que se envolva nas 

situações de aprendizagem, que preste atenção 

naquilo que potencialmente é significativo, 

naquilo que está fazendo (uma pesquisa ou 

ouvindo o professor ou o colega), mas também 

seja capaz de sinalizar se a atividade não está 

sendo boa ou adequada para ele. Chegando bem 

ao concreto da sala de aula, um aluno que fique 

quieto enquanto o outro está falando, mas não 

deixe de falar o que sente ou pensa. Um aluno 

que se disponha a ter acesso ao conhecimento, às 

informações, que pesquise, mas igualmente se 

disponha a discernir, a ver o que é bom ou válido, 

a fazer sua crítica. Um aluno que respeite a 

tradição, mas se sinta desafiado a colocá-la em 

xeque, a fazer avançar, a superar seus vazios ou 

contradições. 

 (VASCONCELLOS, 2009, p. 115). 

 

Considerando o movimento dialético da educação escolar acima destacado que 

converge ora para apropriação do conhecimento historicamente elaborado pela humanidade, 

ora para a sua transformação; ora para a conservação da realidade existente, através daquilo que 

é clássico e essencial, como sustenta Saviani (2013), ora para a sua  inovação, visando a 

satisfação das necessidades humanas, o que exige diversos comportamentos dos discentes, 

desde a escuta, a crítica, a criatividade e a ação, buscou-se, através deste estudo, compreender 

o papel da disciplina e da indisciplina nesse contexto, tendo em vista a Formação Humana 

Integral, isto é a formação do homem em suas múltiplas dimensões, como defendia Marx 

(1982). 

A compreensão da disciplina no contexto da sala de aula pressupõe, antes de tudo, 

reconhecer que ela não é neutra e que, portanto, ancora-se em uma concepção de educação e de 

sociedade, isto é, contribui para a formação de determinado tipo de sujeito, com finalidade 

específica.  Além disso, faz-se necessário encontrar as possíveis causas e determinantes da 

indisciplina para que os casos possam ser encaminhados levando-se em conta os sujeitos e o 

contexto social envolvidos, bem como é relevante identificar de quais formas a disciplina e a 

indisciplina podem ser conduzidas nesse cenário, conforme será abordado nos próximos tópicos. 
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2.1 As concepções de disciplina: o que revelam? 

 

A discussão acerca das concepções de disciplina  pressupõe conhecer de que forma a 

disciplina foi instituída originalmente e qual papel desempenha nas teorias pedagógicas as quais 

está vinculada. 

Quanto à institucionalização original da disciplina, no âmbito escolar, recorre-se à 

análise realizada por Foucault (1987) sobre a disciplina no séc. XVIII, uma vez que nesse 

período ela foi extremamente usada e valorizada, conforme sustenta o filósofo. Isso aconteceu, 

segundo o estudioso, porque na modernidade nasce a prisão, cessa-se o suplício e utiliza-se a 

disciplina como forma de controlar o comportamento dos prisioneiros. 

Embora Foucault (1987) tenha estudado a disciplina inicialmente no contexto do 

nascimento da prisão, ele fez também várias relações com outras instituições como escolas, 

hospitais e indústrias destacando as semelhanças no tratamento da questão disciplinar. 

De acordo com o filósofo, com o fim dos castigos físicos, na modernidade, foi 

necessário encontrar uma nova forma de controlar o comportamento humano, modelar e 

multiplicar forças. Para tanto, foram elaborados [...] “métodos que permitem o controle 

minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes 

impõem uma relação de docilidade-utilidade” (FOUCAULT, 1987, p. 118), através  do que ele 

definiu como “disciplina”. 

Esse controle acontecia por meio de três instrumentos simples: vigilância hierárquica, 

sansão normalizadora e exame. Na vigilância hierárquica,  o exercício da disciplina acontecia 

pelo jogo do olhar, ou seja, o indivíduo sabendo que estava sendo constantemente vigiado pelo 

seu superior tenderia a obedecê-lo por medo da punição, sendo essa vigilância proporcionada 

através da arquitetura dos prédios e da delegação dessa atividade a prepostos (FOUCAULT, 

1987).  

A arquitetura dos prédios tinha como modelo o acampamento militar com a “definição 

da geometria das aléias, o número e a distribuição das tendas, a orientação de suas entradas, a 

disposição das filas e das colunas” (FOUCAULT, 1987, p. 144), com o intuito de desenhar a 

rede de olhares. A escola, de acordo com o filósofo, copiando a estrutura física do acampamento 

militar, funcionava como um aparelho de vigiar com salas distribuídas ao longo do corredor e 

alojamentos de oficiais próximos a cada intervalo de salas.  

A  vigilância, de acordo com Foucault (1987), era exercida por alguns estudantes, 

escolhidos pelo mestre, que realizavam pequenas tarefas pedagógicas e a fiscalização dos 

colegas de classe, sendo que cada um dos escolhidos tinha cargo e função específicos: 
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[...] um submestre ensina a segurar a pena, guia a mão, corrige os erros e ao mesmo 

tempo  “marca as faltas quando se discute”; outro submestre tem as mesmas tarefas 

na classe de leitura; o intendente que controla os outros oficiais e zela pelo 

comportamento geral é também encarregado de “adequar os recém-chegados aos 

exercícios da escola”; os decuriões fazem recitar as lições e “marcam” os que não as 

sabem (FOUCAULT, 1987, p. 149). 

  

A sansão normalizadora, por sua vez, funcionava como um modelo reduzido de tribunal, 

visto que tinha a função de regulamentar o comportamento dos indivíduos, exercendo sobre 

eles uma pressão constante que os obrigava a comportar-se conforme os padrões estabelecidos, 

punindo aqueles que os descumprissem. A sansão normalizadora fazia parte de um sistema 

disciplinar que ditava suas próprias leis, julgamentos e sansões, com o objetivo de exercer poder 

sobre as pessoas (FOUCAULT, 1987).  

Essas leis visavam “normalizar” os sujeitos, de maneira que  não era aceitável 

comportamentos inadequados relacionados ao  

 

[...] tempo (atrasos, ausências, interrupções das tarefas), à atividade (desatenção, 

negligência, falta de zelo), à maneira de ser (grosseria, desobediência), ao discurso 

(tagarelice, insolência), do corpo (atitudes incorretas, gestos não conformes, sujeira), 

à sexualidade (imodéstia, indecência). Ao mesmo tempo é utilizada, a título de  

punição, toda uma série de processos sutis, que vão do castigo físico leve a privações 

ligeiras e a pequenas humilhações (FOUCAULT, 1987, p. 149). 

 

Observa-se, dessa forma, que a disciplina regulava todos os detalhes do comportamento 

humano e que o menor descuido em relação às regras estabelecidas era necessariamente punido 

para que o sujeito pudesse se corrigir, “se normalizar”. Assim, o discente seguia as regras não 

porque as compreendia, mas porque temia à sanção. Esse tipo de comportamento, segundo 

Piaget (1994), não é duradouro porque o sujeito não percebe a importância da regra e tenderá a 

desobedecê-la na ausência da autoridade que a institui. Segundo ele,  para ser entendida e 

internalizada, a regra precisa fundamentar-se no respeito mútuo e na colaboração e não no 

respeito unilateral e na coação. Além disso, de acordo com o teórico, a sansão torna-se 

instrumento educativo válido quando tem relação com o conteúdo do ato praticado (sansão por 

reciprocidade) e não quando é aplicada de forma arbitrária (sanção expiatória). 

O exame, por seu turno, combina as técnicas da vigilância hierárquica e as da sansão 

normalizadora para realizar registros de cada indivíduo, com detalhes e minúcias de seus 

comportamentos, visando à classificação e à punição desses sujeitos.  O exame não se confunde 

com a prova, visto que o primeiro corresponde a um levantamento de informações sobre os 

discentes, ao passo que o segundo valida uma aptidão adquirida ao final de um aprendizado 
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(FOUCAULT, 1987). Isso significa que o exame é muito mais abrangente que a prova, pois 

refere-se à escrita disciplinar que visa descrever cada indivíduo em suas peculiaridades.  

A disciplina, como técnica de adestramento, teve muito impacto sobre a escola do século 

XVIII, uma vez que fez surgir a ideia de localização imediata ou o quadriculamento, que 

possibilita localizar um indivíduo em cada lugar, permitindo a organização dos discentes em 

fileiras nas salas de aula, nos corredores, nos pátios; a função dos inspetores escolares; a 

estrutura física organizada em salas justapostas e formando corredores que possibilitem a 

observação dos comportamentos; a posição de cada discente em relação a cada tarefa  e prova; 

o alinhamento das classes por idade umas depois das outras; a sucessão dos assuntos ensinados 

segundo uma ordem de dificuldade crescente, determinação de lugares individuais para cada 

discente, a sanção, a distribuição das atividades no tempo, a obediência inquestionável ao 

professor e o olhar classificador deste, o que torna a escola não apenas um máquina de ensinar, 

mas de vigiar, classificar, recompensar e punir (FOUCAULT, 1987). 

Dessa forma, segundo Rebelo (2011), a disciplina escolar servia para manter a ordem e 

controlar a criança desde cedo, preparando-a para servir às ideias difundidas no século XVIII, 

através do silêncio e da submissão às ordens do professor, considerado o detentor do 

conhecimento e dos ensinamentos sobre as condutas adequadas para se viver na sociedade 

capitalista, em que se garantindo a obediência dos indivíduos se economiza tempo e se aumenta 

a produção.  

 Rebelo (2011) também pontua que  a escola do século XVIII deixou seu legado para a 

educação escolar atual, em que é possível identificar semelhanças em relação “à organização 

espacial na sala de aula, à prática pedagógica, hierarquização das funções, relação interpessoal, 

disciplina, organização do funcionamento e avaliação” ( p. 45). No tocante à disciplina, a autora 

destaca que tem como objetivo “o adestramento, a domesticação e o condicionamento dos 

alunos”(p. 45) através da transmissão de conhecimentos que formem sujeitos úteis e dóceis 

necessários aos interesses do capital. Essa realidade é predominante em boa parte das escolas 

contemporâneas herdeiras de uma Pedagogia Tradicional, propedêutica e modeladora, em que 

não se valoriza a liberdade de expressão, a criatividade e a problematização das questões sociais 

(REBELO, 2011). 

 Essa concepção de disciplina relacionada à “boa ordem” estabelecida a partir da 

obediência passiva às orientações do professor, bem como a percepção de indisciplina referente 

à desordem e desobediência, constitui-se um dos pilares da Pedagogia Tradicional, ao lado de 

outros componentes do processo educativo (planejamento, metodologia, avaliação, etc.), cujo 
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objetivo é transmitir “a maior quantidade possível do conhecimento acumulado, valorizando, 

portanto um ensino predominantemente intelectualista e livresco”(ARANHA, 2006, p.223). 

 De acordo com a autora, a escola, a partir dessa pedagogia, estava voltada para o 

passado, mas sem vinculação com o presente, com as questões sociais, políticas e econômicas, 

mantendo-se em suposta “neutralidade”. Colaborando com essa discussão, Saviani (2013) 

destaca que a escola influencia e recebe influência do contexto social, político e econômico em 

que está imersa, a partir do momento em que sistematiza e socializa conhecimento. Assim, as 

escolhas que a escola faz em relação aos objetivos, conteúdos, metodologias, avaliação e 

disciplina, por exemplo, pressupõem uma intenção vinculada à uma visão de mundo, marcam 

um posicionamento frente a realidade que pode transformá-la ou mantê-la, logo não pode ser 

considerada neutra. 

Sendo assim, a relação professor-estudante da Pedagogia Tradicional é 

magistrocêntrica, ou seja, centrada no professor, detentor do saber, a quem compete a 

transmissão do conhecimento aos estudantes, que exercem um papel passivo de simples 

receptor da tradição cultural (ARANHA, 2006). 

Sobre o aspecto axiológico, de acordo com Aranha (2006), a escola tradicional firma-se 

sob o signo da hierarquia e da vigilância, submetendo o discente a um sistema disciplinar 

autoritário e dogmático que garante a obediência ao mestre e cujo descumprimento às regras 

impostas são punidas por meio de castigos arbitrários. A obediência é a principal virtude da 

escola tradicional. 

Essa concepção tradicional de disciplina trouxe várias consequências para a prática 

educativa, de acordo com Vasconcellos (2009, p. 105), como a ênfase na dimensão restritiva da 

disciplina, implicando no “deixar de fazer (limites, delimitação, frustação, constrangimento, 

interdição, passividade)”, quando deveria ser empregada numa dimensão propositiva de 

“dispor-se a fazer (possibilidades, demanda, iniciativa inovadora, abertura a novos possíveis, 

atividade)”, uma vez que na primeira dimensão se busca enquadrar o indivíduo em uma ordem 

estabelecida reduzindo as possibilidades de emancipação e humanização viabilizadas pela 

segunda dimensão e que são defendidas neste trabalho. 

Há também grande debate em torno do aspecto negativo da disciplina, isto é, da 

indisciplina, em que se buscam diferentes estratégias imediatistas para “combatê-la”, quando 

se deveria realizar reflexões sobre as suas causas e sobre as possibilidades de construção de 

uma disciplina que, vinculada ao conhecimento, tenha como horizonte a humanização dos 

discentes (VASCONCELLOS, 2009). 
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Outra consequência foi a desvalorização equivocada da disciplina escolar em virtude 

das críticas sofridas pela Pedagogia Tradicional, uma vez que a disciplina é um dos pilares 

desse paradigma. Essa desvalorização, segundo Rego (2016), ocorre através da associação da 

disciplina à tirania, opressão, enquadramento. Assim, qualquer atividade que vise definir 

diretrizes é condenada por ser uma prática autoritária, que ameaça o espírito democrático e 

cerceia a liberdade e a criatividade dos discentes. Dessa forma, desconsidera-se o papel da 

disciplina enquanto elemento capaz de viabilizar a socialização do conhecimento científico, 

sem o qual o homem não se emancipa. 

Como alternativa que visava superar a Pedagogia Tradicional, emergiu no cenário 

brasileiro a Pedagogia Libertadora, defendida por Paulo Freire e influenciada pelos 

Movimentos de Cultura Popular que se espalharam por todo Brasil, em 1960, tendo início em 

Recife, segundo Saviani (2019). Esses movimentos foram criados a partir de discussões e 

análises da realidade brasileira efetuadas no âmbito do Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB) e do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), dos debates realizados por 

pensadores cristãos e marxistas do pós-guerra europeu e das mudanças advindas do Concílio 

do Vaticano II, cujo objetivo era inserir a participação popular na luta por uma sociedade mais 

justa, a partir da tomada de consciência da realidade na qual está inserida (SAVIANI, 2019). 

Freire (1987) fez muitas críticas à Pedagogia Tradicional e a denominou educação 

bancária, uma vez que nela o educador tem a função de depositar nos educandos conteúdos que 

representam retalhos da realidade, desconectados da totalidade da qual fazem parte e em que 

têm significado. Em contrapartida, os educandos restituiriam ao educador tudo o que lhes fora 

depositado durante as aulas, no momento da realização das provas.   

Nessa perspectiva, Freire (1987) propõe superar a educação bancária por meio de uma 

educação problematizadora, que fosse capaz de libertar os educandos da condição de oprimidos 

e de  superar a contradição educador-educando através do diálogo, partindo do contexto em que 

os discentes estão inseridos para perceber as relações deste com a sociedade, identificando o 

papel de cada sujeito enquanto ser social. A partir desse pressuposto, o autor sustentava que “o 

educador não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado em diálogo com o 

educando que, ao ser educado, também educa” (p. 44). 

Para isso, o educador, com os educandos, precisa proporcionar as condições para que se 

dê a passagem do conhecimento ingênuo para o conhecimento científico, o que implica em um 

constante ato de desvelamento da realidade que visa a emersão das consciências e, com ela, a 

inserção crítica na realidade (FREIRE, 1987).  
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Nesse contexto, a dialogicidade, também pressupõe um profundo amor pelo mundo e 

pelos homens, comprometendo-se com a causa dos oprimidos, com a sua libertação. O diálogo 

ainda exige a prática da humildade, pois a tarefa comum de saber agir se rompe quando um dos 

polos é arrogante. “Não há também diálogo se não há uma intensa fé nos homens. Fé no seu 

poder de fazer e refazer. De criar e recriar. Fé na sua vocação de ser mais, que não é privilégio 

de alguns eleitos, mas direito dos homens”, razão pela qual existe a esperança, que não se 

confunde com “[...]um cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto, e se 

luto com esperança, espero” (FREIRE, 1987, p. 52-53), pois a realidade é histórica e, portanto, 

mutável, o que exige da humanidade o comprometimento ético com a transformação dessa 

realidade, tendo em vista a construção de uma nova sociedade em que não haja opressores, nem 

oprimidos. 

E qual seria o papel da disciplina nessa pedagogia? Como a indisciplina seria 

encaminhada? Rebelo destaca que “a disciplina também pode ser entendida como construção 

interna que colabora com a busca da autonomia intelectual, fator importante para a libertação 

do homem” (2011, p. 53). Além disso, enfatiza que na educação libertadora a disciplina é 

pedagógica e entendida como organização, visto que surge da autoridade, compromisso e 

competência docentes, sem excluir a participação e o compromisso dos discentes nesse 

processo, colaborando para a autodisciplina e autonomia destes, mediada pelo diálogo. Com 

isso, a indisciplina seria encaminhada por meio da problematização e do diálogo. 

A problematização e o diálogo defendidos pela educação libertadora, através dos 

princípios que regem a relação pedagógica, como a amorosidade, a humildade, a esperança e o 

comprometimento ético, podem ser fortes aliados do educador no tocante à compreensão da 

disciplina como meio de organizar o processo ensino-aprendizagem e da indisciplina como 

manifestação de comportamentos que desestruturam essa organização, mas que têm razões 

vinculadas ao contexto do educando e, consequentemente, ao contexto social mais amplo.  

Além da Pedagogia Libertadora, também é importante destacar a Pedagogia Histórico-

Crítica (doravante PHC), elaborada por Dermerval Saviani, como possibilidade de superação 

da Pedagogia Tradicional, porém não apenas dela mas das demais pedagogias não críticas 

(Escola Nova e Tecnicista), visto que  possuem caráter reprodutor da realidade existente ao 

considerarem a escola independente do contexto social do qual faz parte, cuja função é “reforçar 

os laços sociais, promover a coesão e garantir a integração de todos os indivíduos no corpo 

social” (SAVIANI, 2012, p. 04), contribuindo, dessa forma, para a dualidade estrutural da 

sociedade e da escola. 
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A PHC também faz oposição às Pedagogia Crítico-Reprodutivistas (sistema de ensino 

como violência simbólica-Bourdieu e Passeron-, escola como aparelho ideológico do Estado -

Althusser-, escola dualista -Baudelot e Establet), uma vez que “não têm proposta de intervenção 

prática, isto é, limita-se a constatar e mais do que isso, a constatar que é assim e não pode ser 

de outro modo” (SAVIANI, 2012, p. 67).   

Elaborada no final da década de 70 e divulgada sob essa denominação em 1984, a PHC 

foi inspirada no Materialismo Histórico-Dialético de Karl Marx, razão pela qual visa 

compreender as contradições da educação vigente, a partir do conceito de modo de produção, 

tendo em vista superá-las através  da elaboração de princípios, métodos e procedimentos que 

possam orientar a prática docente e o sistema de ensino, contribuindo, dessa maneira, para a 

transformação social (SAVIANI, 2013). 

Nessa conjuntura, o papel da educação é possibilitar o acesso ao saber objetivo, isto é, 

ao conhecimento acumulado historicamente pela humanidade, para que os sujeitos possam 

atuar de forma crítica e efetiva, uma vez que não é suficiente apenas a conscientização política, 

mas o preparo técnico e científico (SAVIANI, 2007).   

De acordo com Saviani (2013), o saber objetivo constitui-se o elemento central da PHC, 

o qual é sistematizado e socializado pela escola através de métodos. Nesse sentido, conteúdo e 

métodos se articulam de forma dialética e concreta, visando o “provimento dos meios 

necessários para que os discentes não apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, 

mas apreendam o processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação” 

(SAVIANI, 2013, p. 9) 

A especificidade da educação escolar, nessa conjuntura, consiste em socializar 

conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, hábitos, símbolos necessários à formação 

da humanidade em cada sujeito, de forma deliberada e intencional, através das relações 

pedagógicas (SAVIANI, 2013).  

Essas relações pedagógicas, por sua vez, acontecem através da categoria mediação, uma 

vez que para a PHC a educação é percebida como mediação no interior da prática social, sendo 

esta seu ponto de partida e ponto de chegada, através da qual o professor, enquanto profissional 

que apreendeu as relações sociais de forma sintética, promove a mediação entre o educando e 

o conhecimento que se desenvolveu socialmente (SAVIANI, 2012). 

Vale ressaltar também que a ênfase na socialização do conhecimento não corresponde 

à volta da Pedagogia Tradicional, mas a uma crítica à Pedagogia  Nova, visto que essa valoriza 

os métodos em detrimento  do conteúdo, fazendo com que a escola deixe de realizar sua tarefa 

específica, qual seja: a socialização crítica do conhecimento científico (SAVIANI, 2012). 
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Diante do que foi exposto sobre PHC é possível agora compreender de que forma a 

disciplina pode atuar nesse contexto. Considerando que Saviani (2012) valoriza  a apropriação 

do saber objetivo socializado pela escola, isto é dos conteúdos, como forma de instrumentalizar 

os sujeitos para o exercício da democracia tendo em vista superar as desigualdades sociais, a 

disciplina tem uma função relevante nesse processo, conforme destaca o autor: “associada a 

essa prioridade de conteúdo que já antecipei, parece-me fundamental que se esteja atento para 

a importância da disciplina, quer dizer, sem disciplina esses conteúdos relevantes não são 

assimilados” (SAVIANI, 2012, p. 31). Assim, a disciplina é entendida como meio pelo qual os 

discentes se apropriarão do conhecimento socializado pela escola, tendo em vista uma inserção 

ética e revolucionária desses sujeitos na sociedade. 

A Pedagogia Libertadora e a PHC foram abordadas neste trabalho porque ambas têm 

como horizonte a transformação social, objetivo último da FHI, finalidade educativa defendida 

neste estudo.  Ademais, essas pedagogias, no que se refere à disciplina, convergem com o 

entendimento do professor Celso Vasconcellos (2009), estudioso do tema em debate, para quem 

a disciplina corresponde ao  “processo de organização da coletividade de sala de aula e da 

escola, resultante da capacidade do sujeito de se autogovernar, autorreger-se, autodeterminar-

se, autoproduzir-se” (VASCONCELLOS, 2009, p. 92), tendo em vista atingir os objetivos 

educacionais. A coletividade na sala de aula, para o autor, diz respeito à capacidade dos 

educandos de se organizarem de forma colaborativa, tendo em vista alcançar um objetivo 

comum: apropriação crítica do saber, o que possibilita também o desenvolvimento da 

autonomia desses sujeitos. 

Com isso, a apropriação/transformação do conhecimento científico, objetivo da 

disciplina no âmbito da PHC, impulsiona o desenvolvimento do processo de autorregulação dos 

educandos e o da autonomia, entendendo-se o primeiro como “processo que abarca a ativação 

e a manutenção das cognições, motivações, comportamentos e afetos dos discentes, planejados 

ciclicamente e ajustados com a finalidade de alcançar os seus objetivos escolares” (SCHUNK, 

1989; ZIMMERMAN, 1989a, 1989b, 2000, apud. SIMÃO; FRISON, 2013, p. 05). 

A construção da autorregulação, por sua vez, envolve tanto os fatores externos, quanto 

os fatores internos do sujeito que se processam em movimento dialético realizado pela 

internalização, em que o contexto sociocultural do educando (nível intersubjetivo) influencia 

seus mecanismos cerebrais (nível intrassubjetivo) e promove a aprendizagem, mediada pela 

linguagem (VYGOTSKY, 2001).  

Quanto à autonomia do educando, Freire (2019) destaca  que se refere à liberdade para 

decidir, responsabilidade para assumir as consequências dessa decisão e comprometimento 
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ético para fazer escolhas que levem em conta o bem comum, indo de encontro ao individualismo 

e à competitividade exigidos pelo capitalismo e ao encontro da solidariedade, amorosidade e 

do respeito à dignidade humana.  

A autonomia, nessa perspectiva, diz respeito a seguir regras por conta própria, a tomar 

decisões, no caso concreto, entre o certo e o errado, com base na moral, compreendida como 

uma “forma  específica de comportamento humano, cujos agentes são os indivíduos concretos, 

indivíduos, porém, que só agem moralmente quando em sociedade, dado que a moral existe 

necessariamente para cumprir uma função social” (VÁZQUEZ, 2017, p. 9-10). Nessa 

perspectiva, a moral norteia as relações sociais através das regras que são estabelecidas e aceitas  

pelos indivíduos. 

Contribuindo com a discussão acerca da concepção de disciplina, Carvalho (2016) 

destaca que a função desta é possibilitar o caminho para aprendizagem, e que, portanto, 

encontra-se vinculada ao processo ensino-aprendizagem. Para o autor, a disciplina materializa-

se através de regras e métodos de aprendizagem que têm relação direta com as características 

dos educandos, do componente curricular e do conteúdo abordado. 

Considerando o que já foi discutido sobre a disciplina é possível tecer alguns 

comentários acerca da indisciplina. De acordo com Aquino (2016), as queixas dos professores 

em relação à indisciplina dos educandos de hoje são bastante recorrentes e estão associadas à 

bagunça, falta de limites, maus comportamentos, desrespeito às figuras de autoridade etc.  

Há, ainda, um certo saudosismo da época em que a disciplina era sinônimo de 

obediência às regras impostas pelo autoritarismo do professor. Contudo, Aquino (2016) destaca 

que a crescente democratização política do país e das relações sociais deu origem a uma nova 

geração de sujeitos. Assim, “temos diante de nós um novo aluno, um novo sujeito histórico, 

mas em certa medida guardamos como padrão pedagógico a imagem daquele aluno submisso 

e temeroso” (p. 43). 

Nessa perspectiva, cabe à educação escolar “gerir a tensão entre adequação e 

transformação, em função do objetivo” (VASCONCELLOS, 2009, p. 102), o que implica 

considerar que o novo e o velho coexistem, dada a natureza da educação que consiste, por um 

lado, em adaptar os indivíduos, visto que cabe a ela transmitir o conhecimento acumulado 

historicamente pela humanidade e, por outro lado, em promover a inovação, o desenvolvimento 

e a transformação do conhecimento e da realidade existente. 

Nesse sentido, para entender a questão disciplinar na sala de aula é importante 

reconhecer que ela pressupõe a mediação docente quanto à necessidade humana de adaptação 

e transformação da realidade existente, pois “o sujeito precisa se adaptar a uma série de valores, 
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costumes, práticas sociais, etc., que fazem parte de sua cultura, mas também, deve estar atento 

à necessária transformação desses valores, práticas etc., naquilo que tem de desumano, de 

alienado, que precisa ser superado” (VASCONCELLOS, 2000, p. 42). 

Assim,  considerando que a disciplina escolar é o processo de organização da 

coletividade em sala de aula (VASCONCELLOS, 2009) que inclui regras e métodos para a 

aprendizagem (CARVALHO, 2016), tendo em vista a apropriação crítica do saber 

sistematizado pela escola (SAVIANI, 2013) e a autonomia do educando (FREIE, 2019), a 

indisciplina representa a desorganização desse processo, que pode se manifestar de forma ativa 

(pela ação dos sujeitos) ou passiva (pela omissão dos sujeitos), conforme sustenta Vasconcellos 

(2009). Assim, corresponde ao descumprimento das regras e métodos, por parte dos discentes, 

que os impedem de se apropriar do conhecimento científico, dificulta o desenvolvimento da 

autonomia e cuja origem precisa ser conhecida, superada ou ao menos atenuada, se o que se 

deseja é a plena formação dos educandos. 

A discussão acerca da indisciplina escolar também inclui o debate sobre incivilidade, 

violência e bullying na escola, uma vez que a ocorrência desses fenômenos também 

compromete a relação pedagógica e dificulta a apropriação/transformação do conhecimento. 

As limitações desse trabalho não nos permitem fazer uma análise profunda desses fenômenos, 

mas devido à proximidade com a indisciplina, tema da pesquisa, e a constante confusão que se 

faz entre eles, no âmbito escolar, é importante realizar algumas considerações.  

No intuito de diferenciar indisciplina de incivilidade, Garcia (2006)  destaca que a 

primeira diz respeito, “[...]fundamentalmente, a rupturas relacionadas às esferas pedagógicas e 

normativas da escola” (p.124), isto é, resulta do descumprimento das regras estabelecidas pela 

escola, em sentido amplo, e pelo(a) docente, no contexto da sala de aula, que têm como foco o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. A segunda, por sua vez, “[...] se refere 

a condutas que se contrapõem às regras da boa convivência” (CHARLOT, 2002, apud. 

GARCIA, 2006, p. 125) as quais, portanto, não têm, necessariamente, relação com as regras 

pedagógicas. Nesse sentido, “são exemplos de incivilidades as grosserias, as desordens, as 

ofensas verbais, e o que se denomina sem muita precisão conceitual de ‘falta de respeito’” 

(GARCIA, 2006, p. 126).   

A violência, nessa conjuntura, “é todo ato que implica na ruptura de um nexo social pelo 

uso da força. Nega-se, assim, a possibilidade da relação social que se instala pela comunicação, 

pelo uso da palavra, pelo diálogo e pelo conflito” (SPOSITO, 2012, p. 03), isto é, as 

divergências não são compreendidas, respeitadas e os interlocutores envolvidos  ou ao menos 

um deles, procura impor, de forma agressiva, a sua forma de pensar e viver. 
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Em algumas situações a violência é confundida com o bullying, uma vez que no ato 

deste também há a ocorrência da agressividade, porém, conforme os estudiosos do assunto, não 

se trata de uma agressividade esporádica, mas repetitiva e intencional, que objetiva causar 

sofrimento à vítima e, em casos mais graves, possibilita a morte desta (ALVES, 2016). 

No cotidiano escolar, classificar um ato discente em incivilidade, indisciplina, violência 

e bullying é uma tarefa difícil, pois isso envolve uma série de fatores, como a percepção da 

escola, dos professores, a intensidade, intencionalidade e frequência do ato, o lugar onde 

ocorreu, o tempo, etc., (ALVES, 2016). Porém é necessário distinguir os atos para que se adote 

as medidas apropriadas no caso concreto, tendo em vista a construção da autonomia do 

educando e a FHI. 

Diante de tudo o que foi discutido nesta seção e tendo em vista responder a indagação 

que ela propõe, destaca-se que as concepções de disciplina revelam que existe uma finalidade 

no ato de disciplinar, assim como em todos os aspectos da educação escolar (planejamento, 

avaliação, currículo, didática, legislação), a qual está intimamente ligada à uma visão de homem 

e de sociedade, podendo ser conservadora ou transformadora. A disciplina, que visa moldar os 

comportamentos dos sujeitos tornando-os obedientes e úteis, fundamentada na Pedagogia 

Tradicional, contribuirá para a manutenção da realidade existente, uma vez que busca adaptar 

os sujeitos às demandas do sistema econômico em detrimento da justiça social e da ética.  

Ao passo que a disciplina que tenha como finalidade a humanização dos sujeitos, com 

base na Pedagogia Libertadora, bem como sua emancipação, a partir dos pressupostos da PHC, 

contribuirá para a formação de sujeitos críticos, criativos e capacitados para o exercício da 

democracia, tendo em vista a transformação social. 

Desse modo, a presente pesquisa parte da concepção de disciplina enquanto instrumento 

viabilizador do conhecimento sistematizado pela escola, como defende a PHC, mas levando-se 

em conta, a necessidade do diálogo, da esperança e da amorosidade, sustentados pela Pedagogia 

Libertadora, no encaminhamento da questão disciplinar. 

Vale destacar, ainda, que a concepção de disciplina discutida neste trabalho, a partir das 

três pedagogias acima comentadas, visa compreender a forma original como foram  percebidas 

no âmbito escolar, razão pela qual se abordou a Pedagogia Tradicional, assim também como se 

buscou outras concepções que estivessem ancoradas em pedagogias inspiradas no MHD, como 

a Pedagogia Libertadora e a PHC, uma vez que este é o método científico deste estudo. Assim, 

é oportuno enfatizar que existem outras concepções de disciplina vinculadas a outras 

pedagogias, contudo não serão abordadas neste estudo por se encontrarem fora do seu escopo. 
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Considerando a discussão em tela sobre as concepções de disciplina e indisciplina é 

relevante também tecer algumas considerações acerca das manifestações, causas e 

determinantes da indisciplina, tendo em vista entender a questão disciplinar em sua totalidade, 

conforme será abordado a seguir. 

 

2.2 Indisciplina: manifestações, causas e determinações 

 

 No âmbito da sala de aula a indisciplina pode ser manifestada através de 

comportamentos que interferem negativamente no desenvolvimento da aula, descumprindo as 

regras pedagógicas acordadas entre docentes e discente, como conversas paralelas, uso do 

celular sem autorização, cola, desinteresse, tarefas de casa não realizadas, dentre outras formas. 

Sobre isso, cabem algumas considerações. 

 As conversas paralelas à exposição do professor, de acordo com Vasconcellos (2009), 

quando são apenas cochichos rápidos que visam esclarecer a dúvida do colega em relação ao 

conteúdo tratado na aula, não prejudicam o processo pedagógico, pelo contrário, o auxilia. 

Porém, segundo o autor, se essa conversa se prolongar a ponto de chamar a atenção dos colegas 

próximos e  do professor e se não houver relação com a aula, é necessário realizar uma 

intervenção para que ela se encerre, resgatando-se as regras pedagógicas previamente 

socializadas pelo professor. 

 Vasconcellos (2009) ainda destaca que é preciso ter cautela no momento da intervenção 

acima citada, pois às vezes as conversas são fruto de momentos de dispersão e os sujeitos que 

dela participam nem se quer se dão conta do que estão fazendo, razão pela qual é necessário 

fazer inicialmente uma abordagem serena para compreender a situação. Ele também alerta que 

se a intenção do discente é enfrentar o professor porque entende que pedir silêncio é ser 

autoritário e que a obrigação do mestre é motivá-lo, por exemplo, é válido possibilitar-lhe a 

expressão do pensamento para confrontá-lo com outra visão, de forma argumentativa e serena. 

Voltando ao exemplo, o professor pode questionar ao discente: “será que na vida vou ficar o 

tempo todo na dependência de que algo ou alguém me motive? Onde está o auto movimento, a 

autopoiésis?” (p. 202) e a partir disso estabelecer um diálogo que vise a autonomia do educando. 

Quanto ao uso do celular durante as aulas,  há muitos debates sobre seus benefícios e 

malefícios, mas o que importa destacar em relação à disciplina é que o uso desse equipamento 

é válido em atividades pedagógicas orientadas pelo docente, conforme destacam Zuin e Zuin 

(2018), o que pode contribui para a apropriação crítica do conhecimento científico.  

Nesse contexto, é interessante realizar atividades pedagógicas com o uso do celular e da 
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internet, desde que todos os educandos tenham acesso a essa tecnologia, assim como é 

importante esclarecer em que momentos esse equipamento não poderá ser usado e o porquê 

dessa proibição para que a regra seja compreendida pelos educandos (La Taille, 2013) evitando-

se, por exemplo, que eles ultrapassem os limites do respeito, como denegrir a imagem do 

professor ou de um colega de classe, através da divulgação de fotografias, filmagens e piadas 

de cunho pejorativo, caracterizando, assim, a prática de cyberbullying, que é um tipo de 

bullying viabilizado por ambientes virtuais (ZUIN; ZUIN, 2018).  

 No tocante à cola, Werneck (2010) enfatiza que esta não tem apenas natureza moral, 

visto que fere o princípio da honestidade, mas também possui natureza pedagógica, pois se  

relaciona ao ensino tradicional em que a avaliação prioriza a memorização mecânica do saber. 

Com isso, segundo o autor, o educando é ensinado a decorar e incentivado, indiretamente, a 

colar porque não será capaz de guardar todas as informações que lhe foram transmitidas e que 

deverá devolver no ato da avaliação. Assim, sugere-se que as atividades propostas pelos 

educadores, inclusive as avaliações, apresentem questões desafiadoras, que levem os educandos 

a pensar sobre o conhecimento, sobre o mundo e sobre seu lugar nesse contexto, o que 

inviabilizaria a cola. 

 Nesse sentido, é válido refletir até que ponto as atividades propostas pelos professores 

estão contribuindo para a prática da cola, de outras ações desonestas e/ou mecânicas por parte 

dos discentes, tão somente com a intenção de serem promovidos à série seguinte, uma vez que 

este não é objetivo de uma educação cujo o horizonte é a Formação Humana Integral. Para isso, 

faz-se necessário o exercício da práxis, isto é, do movimento dialético que parte da prática e a 

ela volta, fundamentada pela teoria, tendo em vista encontrar novas possibilidades educativas 

capazes de viabilizar a socialização crítica do saber, uma vez que essa é a função específica da 

escola (SAVIANI, 2013).   

 Quanto à falta de interesse dos estudantes pelo estudo, um dos motivos pode ser o 

desinteresse também do docente pela atividade que realiza, representado pelo exercício 

mecânico de transmissão do conhecimento (CASTANHEIRA; REHBERG, 2001). De acordo 

com as autoras,  para despertar o interesse no educando é importante propor atividades que 

estimulem a sua curiosidade, criticidade e criatividade. Contudo, muitas vezes os professores 

encontram dificuldades que inviabilizam a preparação de uma aula mais elaborada e atrativa, 

seja em razão do pouco tempo de que dispõem, visto que precisam trabalhar em várias escolas 

para garantir sua sobrevivência e a dos familiares, pois sua profissão é mal remunerada; seja 

pelas precárias condições de trabalho (salas super lotadas, quentes, com poucos recursos 

didáticos disponíveis); seja pela má formação acadêmica (inicial e continuada) que não lhes 
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possibilitou o exercício da práxis sobre o trabalho por eles desenvolvido e sua função social, 

dentre outras situações. 

 A falta de interesse dos discentes associada à metodologia tradicional adotada pelo 

professor, conforme destacado acima, também pode ser um dos motivos para a não realização 

das tarefas de casa. Para Vasconcellos (2009), é um equívoco solicitar tarefa de casa visando a 

memorização mecânica do conteúdo trabalhado na aula, pois este não é o objetivo dessa 

atividade e incentiva a cópia de respostas, além do desinteresse em realizar uma atividade sem 

significado. A tarefa de casa, de acordo com o autor, tem como funções aprofundar e sintetizar 

um conteúdo já trabalhado como também possibilitar representações prévias do assunto a ser 

abordado. Assim, está relacionada [...]“à aplicação do conhecimento em situações novas, à 

elaboração e sistematização do conhecimento, à pesquisa, sendo atividade significativa para o 

educando (VASCONCELLOS, 2009, p. 214). 

 Outro equívoco a ser superado é solicitar a tarefa contando com a ajuda dos pais, pois a 

atividade é para o discente e este deve ter condições de realizá-la sozinho, ainda que os 

familiares tenham disponibilidade e competência técnica para auxiliá-lo  (VASCONCELLOS, 

2009). Por essa razão, a tarefa de casa precisa estar vinculada às atividades desenvolvidas em 

sala de aula sob a orientação do professor, de maneira que o discente ultrapasse a zona de 

desenvolvimento proximal, definida por Vygotsky como aquela localizada entre os 

conhecimentos que o estudante já apreendeu e os que poderá apreender com a ajuda de um 

adulto, e alcance o nível de desenvolvimento atual, que consiste em realizar as atividades sem 

auxílio de outros sujeitos, conforme destaca Goulart (2010). Isso não significa transformar  a 

tarefa de casa em cópia das atividades realizadas em sala de aula, mas propor possibilidades de 

estudo em casa compatíveis com o nível de desenvolvimento de aprendizagem do educando. 

Todas essas manifestações de indisciplina certamente têm uma ou várias causas que 

precisam sem conhecidas e compreendidas pelo docente, tendo em vista a aprendizagem dos 

educandos. De acordo com Rego (2016), é comum, no contexto escolar, haver várias 

interpretações acerca das causas da indisciplina, as quais variam conforme o olhar de cada 

sujeito da comunidade educacional (professores, técnicos, pais e discentes). Assim, de acordo 

com a autora, os professores explicam o fenômeno da indisciplina como um sinal dos tempos 

modernos e demonstram-se saudosos ao desejar a volta do tempo em que não havia margem 

para desobediências e inquietações. 

 Sobre esse saudosismo, Arroyo (2019) destaca que está associado às ideias romanceadas 

de escolas, docentes e discentes que só existem em um plano ideal, bem como ao medo de 

enfrentar a realidade. Nesse sentido, é preciso compreender que os estudantes são sujeitos reais 
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e não idealizados e que por essa razão possuem formas próprias de pensar e viver no mundo, 

que devem ser levadas em conta no exercício das práticas educativas e no encaminhamento da 

questão disciplinar. Ainda sobre a questão do saudosismo, Aquino (2016) destaca que as 

práticas educativas do passado foram forjadas com base no autoritarismo, no medo, na coação 

e na subserviência que nada contribuem para a formação da autonomia dos sujeitos. 

 Outras causas apontadas pelos professores são: o reflexo da violência e da pobreza 

presentes na sociedade e enfatizados pelos meios de comunicação; a ausência da família no 

estabelecimento dos limites; os traços agressivos e perturbadores da personalidade do estudante 

“indisciplinado”; o egocentrismo próprio das crianças e a rebeldia inerente aos jovens; o 

desinteresse dos educandos, dentre outras (REGO, 2016). 

Observa-se a partir das justificativas acima citadas que a causa da indisciplina ora está 

dentro dos educandos, ora está fora deles (na sociedade) e que a escola, em especial os 

educadores, por não terem responsabilidade sobre isso, isentam-se, muitas vezes, de promover 

reflexões e ações que possam compreender a questão disciplinar e encaminhá-la tendo em vista 

o alcance dos objetivos educacionais, o que implica em análises que ultrapassem o nível da 

constatação e alcance o nível da intervenção 

Quanto às causas apontadas pelos profissionais da educação (diretores, coordenadores, 

técnicos, etc.) e pelos pais, Rego (2016) destaca que ambos culpam os professores por estes não 

terem autoridade e controle sobre o comportamento dos estudantes, o que seria possível com 

maior rigidez e aplicação de medidas punitivas.  

Sobre esse aspecto, Vasconcellos (2009) enfatiza a necessidade de se distinguir 

autoridade de autoritarismo, visando uma prática educativa comprometida com a 

democratização das relações interpessoais, sem desconsiderar os papéis a serem 

desempenhados por estudantes e professores. Assim, “os sujeitos em formação precisam da 

autoridade seja para se orientarem, seja para se oporem, no processo de constituição de sua 

personalidade” (p. 121), o que significa que o professor deve se posicionar para ajudar o 

educando na construção do posicionamento deste frente à realidade, mas isso não deve, de 

forma alguma, restringir sua liberdade de pensar e agir, do contrário o docente estaria abusando 

de sua autoridade e praticando autoritarismo.  

Os estudantes, por sua vez, apontam como causas da indisciplina não apenas o 

autoritarismo, mas também a má qualidade das aulas, a forma como os horários e espaços são 

organizados, o pouco tempo de intervalo, a falta de significado dos conteúdos, a aspereza de 

alguns docentes, a espontaneidade de outros, as aulas monótonas, a obrigação de permanecerem 

horas sentados, a ausência de materiais e de propostas desafiadoras, bem como a obscuridade 
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das regras (REGO, 2016). Porém, os discentes não se manifestam quanto à parte que lhes cabe 

no processo de construção da disciplina na sala de aula.   

Diante desse contexto, percebe-se que cada segmento da escola possui uma leitura sobre 

a questão disciplinar, porém isso não é suficiente para compreender a complexidade que a 

problemática envolve, constituindo-se apenas fragmentos dela, o que prejudica uma análise 

objetiva da realidade que tenha como finalidade compreender suas determinações e 

funcionamento. 

Também identificou-se que não há questionamentos sobre os motivos determinantes 

dessas causas: Por que os discentes de hoje são diferentes dos de outrora? Por que a sociedade 

é violenta e os meios de comunicação enfatizam esse aspecto da realidade? Por que as famílias 

não conseguem impor os limites necessários? O que influencia a constituição da personalidade 

dos educandos? O que a escola pode fazer para contribuir com a mudança dessa realidade? Por 

que os professores não exercem sua autoridade na sala de aula? Por que as aulas são monótonas? 

Por que há professores ásperos e descomprometidos? Esses questionamentos sugerem também 

autorreflexões sobre o papel de cada segmento escolar na questão disciplinar e na prática 

educativa de uma forma geral, assim também como implica em reflexões sobre a influência que 

sofre do contexto no qual estão inseridos. Essas são reflexões que vão além da constatação da 

realidade e buscam compreendê-la por inteiro. 

Com isso, é possível ir além da aparência e alcançar a essência do objeto investigado, 

em que, de acordo com a literatura marxiana, a primeira corresponde à realidade, aos fatos, 

enquanto a segunda visa compreendê-la em sua totalidade, capturando a sua estrutura e 

dinâmica,  desvelando  contradições, numa dimensão tanto sincrônica, quanto diacrônica 

(PAULO NETTO, 2011). 

Buscando entender a essência, os determinantes da crise disciplinar vigente, 

Vasconcellos (2009) sustenta que tem origem nas crises vivenciadas no âmbito escolar, as quais 

estão relacionadas aos vínculos, limites e possibilidades. 

A crise do vínculo do estudante com a escola, segundo o autor diz respeito à crise do 

sentido do estudo que está inserida em uma crise geral de projetos, de sentido para as coisas, 

cuja manifestação consiste na “desconfiança em relação à razão, no ‘fim da história’ e das 

utopias, no ‘salve-se quem puder’ no ‘procure curtir ao máximo a sua vida já’” (p. 64), além 

das dúvidas sobre o que é certo ou errado e do surgimento de novos valores imediatos que 

estimulam o consumo, a competição, a busca pela glória e pelo ter (LA TAILLE, 2013). 

Nessa conjuntura, a escola, que antes representava uma possibilidade de ascensão social 

graças à qualificação que ofertava para o mercado de trabalho, sobretudo na sua expansão no 
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final do século XIX em virtude da revolução industrial, hoje não consegue atender essa 

expectativa e caiu em descrédito, uma vez que a lógica do capitalismo é perversa, excludente e 

gera muitos problemas sociais, a exemplo do desemprego (VASCONCELLOS, 2009). Assim, 

os educandos não veem sentido no estudo porque já sabem que ele não é suficiente para 

promover a tão sonhada ascensão social. 

Além disso, há a crise da afeição do discente pelo professor, visto que a visão romântica 

do “amado mestre” se encontra bastante distante nos dias atuais, especialmente nos anos mais 

avançados, uma vez que o docente é desvalorizado pelas famílias e pelos discentes, por não ser 

mais o único detentor do conhecimento, pois podem acessar informações por outros meios, 

especialmente pela internet (VASCONCELLOS, 2009). Ainda segundo o autor, os professores, 

por outro lado, não dominam as novas tecnologias e encontram dificuldades para estabelecer 

vínculos com os discentes, seja em razão da sobrecarga de trabalho, do grande número de 

estudantes em sala de aula, das condições precárias de trabalho, dentre outros motivos, o que 

dificulta a proximidade com os educandos. 

Quanto à crise dos limites comportamentais, Vasconcellos (2009) salienta que as 

famílias estão desorientadas em razão da crise de valores incentivada por um mercado 

alicerçado na exacerbação do consumo, o que dificulta o estabelecimento de limites. Esse 

mercado para se manter precisa liberar os limites das pessoas para que estas possam consumir 

e preencher o vazio deixado pela crise dos objetivos de vida. As famílias, para atenderem ao 

consumismo precisam trabalhar mais o que resulta em menos tempo de convivência com os 

filhos, no sentimento de culpa, em menos limites e liberação para consumo. 

Dessa forma, esses sujeitos que são incentivados a ultrapassar limites e que não possuem 

parâmetros claros estarão em sala de aula, mas terão muitas dificuldades em cumprir regras e 

conviver com as diferenças, pois estão acostumados a agir por impulso (VASCONCELLOS, 

2009). O mapa mental abaixo ilustra o processo da crise dos limites comportamentais. 

Mapa mental 01- Processo da crise dos limites comportamentais 
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Fonte: Adaptado de Vasconcellos, 2009. 
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A crise das possibilidades educativas, por sua vez, é marcada por restrições a estudantes 

e professores, segundo Vasconcellos (2009). Se por um lado, os estudantes, embora tenham 

ultrapassado limites, não avançaram na participação efetiva da vida escolar, pois a estrutura 

curricular vigente que delimita os papéis de cada membro da comunidade escolar, os espaços, 

os tempos e os saberes ainda é tradicional e está centrada no professor. Por outro lado, os 

professores gozam de pouca autonomia para deliberar sobre sua atividade, visto que são regidos 

por normas (leis, decretos, portarias, resoluções, etc.) impostas pelo sistema de ensino do qual 

fazem parte.   

Contudo, mesmo diante da pouca autonomia que têm, os educadores não podem 

sucumbir à reprodução da ideologia dominante porque é possível contestá-la e mudá-la a partir 

das contradições que apresenta, e é na sala de aula que essa atividade se inicia a partir da 

apropriação do conhecimento e da análise crítica dele (SAVIANI, 2013), visto que “ensinar 

exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo” (FREIRE, 2019, p. 

96). 

Na raiz dessas crises, encontra-se um movimento de desconstrução de uma sociedade 

autoritária e hipócrita em que “a igreja assustava os fiéis com a construção de um deus-controle, 

os políticos se tinham por proprietários do povo e a escola era portadora de uma autoridade 

inquestionável” (VASCONCELLOS, 2009, p.75). Associado a isso, de acordo com o autor, 

havia no passado muita incoerência na vivência dos valores, pois, pregava-se uma coisa e fazia-

se outra. Tudo isso contribuiu para a corrosão e a descrença dos valores nos quais se 

sustentavam a sociedade e em muitos espaços houve desmonte total. 

Nessa conjuntura emerge o valor econômico e as possibilidades de o sistema capitalista 

expandir seus lucros através da oferta de bens e serviços que possam suprir o vazio deixado 

pelas crises de objetivos e de valores morais, em que o ter se torna mais importante do que o 

ser e quase tudo se transforma em mercadoria (VASCONCELLOS, 2009). Além disso, há uma 

grande preocupação em ser visto, notado, nas redes sociais, em que a privacidade cede lugar à 

exposição da vida pessoal, pois não basta ter é preciso mostrar que tem (KUENZER, 2020),  e 

ainda que não se tenha dinheiro, poder e glória é possível negar isso através dos vários recursos 

tecnológicos disponíveis, o que impulsiona o consumo de equipamentos e software capazes de  

“converter” a dura realidade de muitas pessoas em “contos de fadas”, transformando a imagem 

em mais uma mercadoria do capital e contribuindo para a alienação humana.  

O que fazer, então, para superar todos os desafios que estão postos? Segundo 

Vasconcellos (2009), a solução não está na volta ao passado, mas na “capacitação crítica para 
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a criação de novas formas de produção da existência” (p. 79) que busquem resgatar o horizonte 

da solidariedade e da justiça, a luta pela construção de um projeto societário comprometido com 

os interesses da população,  o papel das famílias, ética na política, ecologia na ciência etc. 

A indisciplina, nessa perspectiva, é reflexo (não mecânico) de todas as crises 

vivenciadas pela sociedade vigente e tanto a família, como a escola são vítimas desse processo 

de desumanização promovido pelo sistema econômico vigente, mas não se pode ficar inerte 

diante dessa realidade e a escola enquanto instituição que tem por finalidade não apenas 

socializar conhecimento, mas fazer uma intervenção no mundo precisa cumprir seu papel que 

é protagonizado por estudantes e professores na sala de aula.  

 

2.3 A construção da disciplina e a condução da indisciplina em sala de aula 

 

Nas escolas, durante os primeiros dias de aula do período letivo, a equipe pedagógica 

costuma esclarecer as regras de convivência da Instituição, visando o cumprimento destas pelos 

discentes. Essa prática é importante, uma vez que toda instituição precisa divulgar aos seus 

participantes suas normas de funcionamento, porém faz-se também necessário discutir e 

compreender a finalidade dessas regras, para que possam ter significado e serem efetivamente 

aplicadas na prática escolar. 

Dessa forma, de acordo com La Taille (2013), é relevante compreender que as regras se 

fundamentam em princípios que precisam ser reconhecidos por todos, visto que têm duas 

limitações. “A primeira: não há regras para todas as situações pelas quais passamos. A segunda: 

a regra nos diz o que fazer, mas não ‘por que’ fazê-lo” (p. 19). Sendo assim, os princípios são 

as fontes das regras que nos esclarecem por que devemos agir de tal modo e em nome do que 

estamos agindo.  

 No âmbito da sala de aula, além das regras de convivência, é importante construir regras 

que auxiliem o processo de aprendizagem dos educandos, tendo em vista o alcance dos 

objetivos educacionais, o que requer a constituição da disciplina. 

Para Carvalho (2016),  “a ação disciplinada é frequentemente um saber-fazer e não um 

saber proposicional. Assim, ela nem sempre implica a clareza de regras de comportamento, mas 

de meios e objetivos para o trabalho” (p. 134). Nesse sentido, conforme o autor, as regras se 

relacionam a um método de trabalho que viabilizam a realização deste, isto é, vinculam-se a 

uma forma de fazer, “em preceitos que podem ser úteis para que, entre outras coisas, não 
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desperdicemos esforços em vão, para que os caminhos que tomemos nos surpreendam 

negativamente, o menos possível, dadas as experiências anteriores” (p. 135). 

 A construção da disciplina também inclui a criação de vínculo relacionado ao sentido 

do estudo, uma vez que este é sua razão de ser. Contudo, buscar o sentido para o estudo implica 

inicialmente compreender o sentido do trabalho docente, razão pela qual é importante que o 

professor reflita sobre: “o que eu estou fazendo aqui? A serviço de que e de quem? Eu acredito 

no que faço? E tenha coragem de tomar uma posição” (VASCONCELLOS, 2009, p. 153). 

 A partir da reflexão realizada pelo professor sobre sua atividade profissional e alinhado 

com os objetivos contidos no PPP, é necessário realizar outras reflexões tendo em vista 

encontrar o sentido do estudo: “que perspectivas apresentar aos alunos? Estudar para quê? Ser 

alguém na vida, garantir o seu? Qualificar-se para o trabalho? Desenvolver-se plenamente como 

ser humano? Ajudar a transformar a realidade?” (VASCONCELLOS, 2009, p. 153). Essas 

reflexões podem nortear o trabalho pedagógico promovendo uma prática consciente e coerente 

com as convicções do professor, as quais serão socializadas com os estudantes através das várias 

atividades propostas, cuja realização requer disciplina. 

 O sentido do estudo também diz respeito à relação do conteúdo escolar com o contexto 

do discente, com a função desse conhecimento na prática social, razão pela qual o conhecimento 

sistematizado pela escola e socializado pelo professor precisa partir da realidade dos educandos, 

de maneira que eles possam fazer a passagem do conhecimento ingênuo para o conhecimento 

científico (FREIRE, 2019). Assim, eles saberão por que é importante aprender radiciação, 

potenciação, geografia física, eletricidade, substantivos, por exemplo.  

 Conhecendo o sentido do estudo e dos conteúdos escolares, possivelmente o discente se 

interessará pela aula e perceberá que para se apropriar do conhecimento socializado pelo 

professor precisará fazer uso de regras e métodos de trabalho o que o levará a construir a 

disciplina tanto no âmbito individual, como no coletivo, constituindo o que Vasconcellos (2009) 

chama de disciplina interativa e consciente. 

 A construção da disciplina passa também pela criação de vínculo afetivo entre professor 

e estudante e entre os próprios estudantes,  uma vez que a apropriação das regras necessárias à 

realização das atividades pedagógicas tem estreita relação com o sentimento de pertença, com 

a efetiva inserção do educando no espaço escolar. Para isso, de acordo com Vasconcellos (2009), 

é importante, dentre outros fatores, que os professores estejam dispostos a um relacionamento 

afetivo com seus educandos e criem atividades capazes de explorar as potencialidades destes e 

enfatizar suas virtudes; que não desistam daqueles mais rebeldes, mas busquem alternativas 

para se aproximar deles, pois do contrário, os estudantes se afastarão de tudo e de todos e se 
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sentirão autorizados a transgredir as regras. 

 O vínculo afetivo entre os próprios discentes pode ser fortalecido por meio de diversas 

atividades como trabalhos em grupo, aulas-passeio, manhãs (tardes ou noites) de convivência 

logo nos primeiros dias de aula, jogos, dinâmicas de grupo, atrações culturais no horário do 

intervalo, pois são formas de sociabilidades que estreitam os laços e superam barreiras (SILVA, 

2013). 

 Além disso, é importante destacar que a construção de uma disciplina interativa e 

consciente não se realiza sem o diálogo, pois este, de acordo com Freire (2019), constitui-se em 

disponibilidade, em abertura para o outro, para a vida e seus desafios, considerando que somos 

seres inacabados “à procura de explicação, de repostas a múltiplas perguntas. O fechamento ao 

mundo e aos outros se torna transgressão ao impulso natural da incompletude” (p. 133). Nesse 

sentido, para que a disciplina seja constituída em sala de aula é importante que os professores 

conheçam as características dos educandos e o contexto deles, o que pode ser viabilizado pelo  

diálogo entre esses sujeitos. 

Conduzir a indisciplina, nesse contexto, implica além de outros aspectos, em 

desconstruir alguns equívocos que impedem a compreensão do fenômeno em sua totalidade. 

De acordo com Vasconcellos (2009), a sala de aula muitas vezes parece mais um campo de 

batalha do que um lugar privilegiado para o encontro de saberes, que de fato é, pois professores 

e estudantes preocupam-se muito em medir forças para ver quem pode mais, secundarizando a 

organização do trabalho coletivo necessária à realização do processo de ensino e de 

aprendizagem, isto é, muita energia é dispensada “apagando-se incêndios”, quando na verdade 

o foco deveria ser a constituição de uma disciplina consciente e interativa. 

Outro equívoco identificado na prática escolar consiste no fato de considerar-se ato 

indisciplinar toda transgressão às regras, quando muitas vezes o estudante está fazendo uso do 

seu legítimo direito de se rebelar contra o que considera absurdo e autoritário, o que pode estar 

indicando o “ingresso de um novo sujeito histórico, com outras demandas e valores, numa 

ordem arcaica e despreparada para absorvê-la plenamente” (AQUINO, 2016, p. 45). Assim, se 

os discentes mudaram, a escola e o professor também precisam mudar, o que não significa 

atender aos caprichos dos educandos, mas às necessidades reais de formação de sujeitos 

concretos e não abstratos, idealizados.  

Também há equívoco em relação às consequências de ato indisciplinar, uma vez que é 

bastante frequente, no cotidiano escolar, aplicar-se a sanção expiatória, de acordo com Silva 

(2013). Segundo o autor, é razoável que a construção das regras no âmbito escolar inclua o 
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estabelecimento das punições em caso de transgressões, uma vez que a construção da autonomia 

também inclui assumir responsabilidade pelos atos praticados, porém é importante que essa 

punição esteja vinculada ao conteúdo do ato praticado (sanção por reciprocidade), 

possibilitando ao estudante transgressor da norma estabelecer relação e significado entre seu 

ato e suas consequências, tendo em vista uma mudança positiva em sua conduta, ao invés de se 

aplicar uma punição arbitrária (sansão expiatória). 

No âmbito da sala de aula, considerando que as regras têm natureza pedagógica, o 

descumprimento destas resulta em prejuízo para a aprendizagem do educando e, portanto, não 

haverá sentido a aplicação de punições, mas é cabível uma investigação para se compreender a 

realidade do educando e as possibilidades de fazê-lo superar as dificuldades encontradas. 

 Ademais, de acordo com Vasconcellos (2009), a condução da indisciplina exige, dentre 

outros fatores, o estar inteiro em sala de aula, uma mudança no olhar do professor, diálogo, não 

deixar o problema se acumular e superar a “síndrome do encaminhamento”. 

 O estar inteiro implica em ter disposição para ensinar, que não é o mesmo que transmitir 

conhecimento, de acordo com Freire (2019) mas vai além, pois consiste em estar “aberto às 

indagações, à curiosidade dos alunos, as suas inibições” (p. 47). Implica ainda em pensar certo, 

o que é “uma postura exigente, difícil, às vezes penosa, que temos de assumir diante dos outros 

e com os outros, em face do mundo e dos fatos, ante nós mesmos” (p. 48-49). Nesse sentido, 

está relacionado ao compromisso ético docente de se posicionar no mundo e contribuir para a 

formação humanizadora e emancipatória dos educandos. 

 A mudança no olhar, segundo Vasconcellos (2009), visa enxergar a situação para além 

do ato indisciplinar, dialogar e ouvir antes de julgar e punir. Nesse sentido, o diálogo com a 

turma ou com um ou mais estudantes, conforme o caso, tem como objetivo esclarecer a situação 

que provocou a indisciplina, ouvi-los, orientá-los e chamá-los para assumir a responsabilidade 

pelos atos praticados, tendo em vista uma mudança de postura consciente e coerente com os 

objetivos educacionais.  

 A indisciplina em sala de aula também não pode ser negligenciada sob pena de 

agravamento do caso, o que pode ser evitado quando não se deixa acumular o problema e faz-

se uma intervenção pedagógica de imediato, segundo Vasconcellos (2009). Ocorre que muitas 

vezes, de acordo com o autor, alguns professores preocupados em não “perder tempo” com 

questões de indisciplina, deixam o problema se acumular e não percebem que essa parada é 

necessária à apropriação do conteúdo socializado pelo professor. 

 Quanto à síndrome do encaminhamento, Vasconcellos (2009) destaca que é um 
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equívoco o professor acreditar que outro profissional  poderá resolver situações de indisciplina 

ocorridas em sala de aula, pois se o problema aconteceu naquele espaço é lá que precisa ser 

resolvido por meio da mediação docente, do contrário o professor estará passando uma imagem 

negativa aos educandos de que não é capaz de resolver os problemas relacionadas a sua alçada, 

o que prejudicará o exercício de sua autoridade profissional e o desenvolvimento da aula. 

 Segundo o autor, o não encaminhamento do “estudante-problema” não significa que o 

professor não possa buscar ajuda da equipe gestora, pedagogo, psicólogo escolar, por exemplo, 

para solucionar o problema, mas que não pode delegá-lo a ninguém porque é ele quem tem que 

reestabelecer o vínculo rompido. Nesse sentido, é importante que a escola dê as condições para 

que o professor encaminhe a indisciplina buscando resolver o problema e contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia do educando, como: espaço apropriado para o diálogo com o 

autor do ato indisciplinar; convocação dos pais para conversar com o professor; orientação 

psicológica e pedagógica; dentre outras (VASCONCELLOS, 2009). 

A construção da disciplina e a condução da indisciplina tratados neste trabalho têm 

como objetivo contribuir para a Formação Humana Integral dos educandos, razão pela qual 

busca-se encontrar o papel da disciplina nesse contexto, conforme será tratado no capítulo a 

seguir. 
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3 DISCIPLINA, INDISCIPLINA E A  FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL 

 

Compreende-se que tanto na formação omnilateral, 

politécnica ou integral, cuja gênese está na obra de 

Marx e Engels, como na escola unitária, de Gramsci, 

não há espaço para a profissionalização stricto sensu 

quando se trata da formação de adolescentes, tendo 

como referência a autonomia  e a emancipação 

humana. 

(MOURA, 2013, p. 707). 

 

A FHI tem sua origem na concepção de educação defendida por Marx, a qual formaria 

o homem em todas as suas dimensões, opondo-se a uma formação instrumentalista que visava 

apenas atender as demandas do setor produtivo tendo em vista a extração de mais valia para os 

donos do capital, resultante da exploração da força de trabalho humano (CIAVATTA, 2014). 

Para a compreendermos melhor, faz-se necessário conhecer o processo de constituição da 

dualidade escolar ainda vigente em nossa sociedade.  

De acordo com Saviani (2007), o desenvolvimento da produção que provocou a divisão 

do trabalho e possibilitou a  propriedade privada da terra foi responsável pelo rompimento da 

unidade existente nas comunidades primitivas. A apropriação privada da terra, por sua vez,  

criou a classe dos proprietários e a dos não proprietários e tornou possível à primeira viver sem 

trabalhar e às custas do trabalho da segunda. Com isso, na antiguidade, onde vivia-se sob o 

domínio do sistema escravista, duas modalidades distintas de educação passam a coexistir: 

“uma para a classe proprietária, identificada como a educação dos homens livres, e outra para 

a classe não-proprietária, identificada como a educação dos escravos e serviçais” (SAVIANI, 

2007, p. 155).  

Segundo o autor, a primeira classe recebia formação intelectual, aprendia a arte da 

oratória e praticava atividades físicas em um local específico para essa finalidade, qual seja a  

escola, palavra de origem grega que significa lugar do ócio. Já a segunda, recebia instruções no 

próprio processo de trabalho. Nesse sentido, observa-se que a escola surge a partir da sociedade 

de classes, que por sua vez está ancorada na propriedade privada da terra. A seguir, destaca-se 

um mapa mental visando ilustrar o processo acima especificado. 
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Mapa mental 02 - Processo de constituição da dualidade escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na idade média a dualidade escolar permanece, porém destinada às novas classes do 

regime feudal (senhores feudais e servos) sob o controle não do Estado, como acontecia na 

antiguidade, mas da igreja católica (SAVIANI, 2007).  

Já na modernidade, a divisão do trabalho consolida-se, especialmente a partir da 

revolução industrial, e com ela a separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, 

planejamento e execução intensifica-se, demandando a formação de trabalhadores especialistas 

em pequenas tarefas e a formação de dirigentes, o que deu origem às escolas profissionalizantes 

ofertadas para a classe trabalhadora e às escolas humanistas, de caráter geral, direcionadas à 

classe detentora do capital (SAVIANI, 2007).  

A esse tipo de formação acima destacada, fruto da divisão social do trabalho, presente 

na sociedade capitalista, Marx fez duras críticas por considerá-la unilateral e conveniente aos 

interesses do capital e à manutenção da exploração da classe trabalhadora (MANACORDA, 

2007). Para ultrapassar essa formação unilateral tendo em vista a superação da divisão social 

do trabalho e a construção de uma sociedade justa, Marx (1982) propõe uma formação 

omnilateral, politécnica, que vise formar os homens em várias dimensões, unindo instrução e 

trabalho, e deixa isso claro no texto intitulado “Instruções para os Delegados do Conselho Geral 

Provisório” quando afirma que: 

 
[...] nenhum pai nem nenhum patrão deveria ser autorizado a usar trabalho juvenil, 

excepto quando combinado com educação. Por educação entendemos três coisas: 

Primeiramente: Educação mental; 

Segundo: Educação física, tal como é dada em escolas de ginástica e pelo exercício 

militar; 

Terceiro: Instrução tecnológica, que transmite os princípios gerais de todos os 

processos de produção e, simultaneamente, inicia a criança e o jovem no uso prático 

e manejo dos instrumentos elementares de todos os ofícios (p. 5). 

 

O referido texto foi escrito por Marx no intuito de organizar a Associação Internacional 

dos Trabalhadores (AIT), organismo que tinha como objetivo “combinar e generalizar os 
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Fonte: Adaptado de Saviani, 2007. 
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esforços de emancipação, até então desconexos, das classes operárias em diferentes países” 

(MARX, 1892, p. 2). Nele há orientações sobre a necessidade de levantamento estatístico das 

condições laborais dos trabalhadores; instalação de AIT locais, nas diversas regiões da Europa 

e dos Estados Unidos para organização dos movimentos operários; redução da jornada de 

trabalho para 8h diárias; organização da jornada de trabalho infantil e juvenil  proporcional à 

idade desses sujeitos, dentre outras. 

É exatamente quando Marx fala de trabalho infantil e juvenil que expõe sua forma de 

conceber a educação, sugerindo união entre instrução e trabalho, a partir de uma educação que 

inclua a dimensão mental (intelectual), a física e a  tecnológica, tendo em vista uma formação 

omnilateral e politécnica dos sujeitos. Sobre as três dimensões da formação humana proposta 

por Marx, Manacorda (2007), destaca que a educação física é importante sobretudo porque o 

sistema capitalista “ ‘despedaça’ e ‘deforma’ fisicamente o operário, além de embrutecê-lo 

espiritualmente” (p.44), contudo chama à atenção para o fato de que educação intelectual e 

tecnológica não se confundem, isto é, “o ensino tecnológico não absorve, nem substitui a 

formação intelectual” (p. 44). 

Nesse sentido, o autor enfatiza que a educação tecnológica embora inclua a apropriação 

e a elaboração de conhecimento teórico-científico relacionado à produção, além dos 

fundamentos práticos de todos os ofícios, não substitui o conhecimento intelectual, que é de 

caráter geral, visto que corresponde a “tudo aquilo que não é imediatamente útil, instrumental, 

operativo, isto é, a abertura àquele mundo das letras, das artes, da história [...]” 

(MANACORDA, 2007, p. 108).  

Sobre os termos  politecnia ou educação politécnica, ou ainda educação tecnológica, no 

contexto da teoria marxiana, Saviani (2007) esclarece que não se confunde com seu significado 

etimológico, ou seja, referente ao estudo das várias técnicas, mas vai além disso, pois significa 

“especialização como domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas utilizadas 

na produção moderna”(p. 161), isto é, inclui a apropriação da teoria e da prática necessárias à 

compreensão de todo o processo produtivo, evitando assim uma formação unilateral, 

fragmentada e alienada, tendo como horizonte a formação humana omnilateral, a qual somente 

se concretizará plenamente em uma sociedade onde não haja divisão do trabalho, nem 

propriedade privada, conforme destaca Engels (1847) no texto Princípios básicos do 

comunismo. 

A omnilateralidade em Marx refere-se, portanto, ao desenvolvimento total do ser 

humano, em todos os sentidos, das faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da 
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capacidade de sua satisfação, em oposição ao homem alienado e unilateral da sociedade 

capitalista (MANACORDA, 2007).  

Assim, a FHI inspira-se na educação omnilateral e politécnica defendida por Marx, a 

qual visa à formação dos sujeitos em sua totalidade, através da união entre instrução e trabalho, 

teoria e prática (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2015).  

A união entre instrução e trabalho visando  a formação humana omnilateral, politécnica, 

integral  é ratificada em outro texto escrito por Marx, considerado a sua obra prima, segundo 

os estudiosos de sua teoria, que é O Capital: crítica da economia política. Nele, Marx (2017) 

fala sobre educação quando comenta as cláusulas da legislação fabril da Inglaterra, conforme 

observa-se no fragmento abaixo: 

 

Por mais mesquinhas que pareçam quando tomadas em conjunto, as cláusulas 

educacionais da lei fabril proclamam o ensino primário como condição obrigatória 

para o trabalho. Seu sucesso demonstrou, antes de mais nada, a viabilidade de 

conjugar o ensino e a ginástica com o trabalho manual e, portanto, também o trabalho 

manual com o ensino e a ginástica (p. 553). 

Do sistema fabril como podemos ver em detalhe na obra de Robert Owen, brota o 

germe da educação do futuro, que há de conjugar, para todas as crianças a partir de 

certa idade, o trabalho produtivo com o ensino e a ginástica, não só como forma de 

incrementar a produção social, mas como único método para a produção de seres 

humanos desenvolvidos em suas múltiplas dimensões (p. 554). 

 

Nas páginas seguintes da obra acima referenciada, Marx (2017) defende que uma das 

fases da revolução do proletariado é formada por 

 

[...] Escolas politécnicas e agronômicas, e outra pelas écoles d`enseignement 

professionel [escolas profissionalizantes], em que filhos de trabalhadores recebem 

alguma instrução sobre tecnologia e manuseio prático de diversos instrumentos de 

produção. Se a legislação fabril, essa primeira concessão penosamente arrancada ao 

capital, não vai além de conjugar o ensino fundamental com o trabalho fabril, não 

resta dúvida de que a inevitável conquista do poder político pela classe trabalhadora 

garantirá ao ensino teórico e prático da tecnologia seu devido lugar nas escolas 

operárias (p. 558) 

 

Dessa forma, a educação omnilateral efetivar-se-á através de escolas politécnicas, 

porém apenas em uma sociedade futura, quando o proletariado detiver o poder político. Com 

isso, buscava-se “a substituição do indivíduo parcial, mero portador de uma função social de 

detalhe, pelo indivíduo plenamente desenvolvido, para o qual as diversas funções sociais são 

modos alternantes de atividades” (MARX, 2017, p. 558). 

 Analisando a questão educacional de seu contexto, o escritor, filósofo e político italiano 

Antonio Gramsci vai ao encontro da omnilateralidade proposta por Marx e Engels, conforme 

sustenta Manacorda (2007). Além disso, identificam-se muitas contribuições do filósofo, no 
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tocante à educação, nos textos que escreveu enquanto estava preso, na Itália, entre 1929 e 1935, 

com destaque para o volume 2, dos Cadernos do Cárcere, em que ele realiza uma análise da 

história dos intelectuais e de sua relação com a escola, a partir da qual propõe a 

institucionalização de uma escola unitária. 

 De acordo com Gramsci (2001), “a escola é o instrumento para elaborar os intelectuais 

de diversos níveis” (p. 17) e estes, por sua vez representam os interesses da classe social 

dominante de sua época. Assim, por exemplo, os eclesiásticos (intelectuais da idade média) 

estavam à serviço da aristocracia fundiária, assim como o “técnico da indústria, o cientista da 

economia política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito” (p. 13), intelectuais 

da modernidade e do sistema capitalista, atendem aos interesses do empresário. Contudo, de 

acordo com o filósofo, os camponeses, por exemplo, não constituíram seus próprios 

intelectuais, embora muitos deles fossem provenientes daquela classe. 

 Para entender essa dinâmica da constituição de intelectuais e o papel da escola nesse 

processo, é relevante antes destacar que para Gramsci (2001) os intelectuais orgânicos são 

criações da nova classe social ascendente no contexto social, político e econômico que 

representam, “na maioria dos casos,  ‘especializações’ de aspectos parciais da atividade 

primitiva do tipo social novo que a nova classe deu à luz” (p. 14). Contudo, ele faz uma ressalva 

ao afirmar que “todos os homens são intelectuais, mas nem todos os homens têm na sociedade 

a função de intelectuais” (p. 16), isto é, de dirigentes, o que significa que na sociedade há uma 

separação entre planejamento e execução, trabalho intelectual e trabalho manual, dirigentes e 

dirigidos. 

Ademais, Gramsci (2001) defende que “em qualquer trabalho físico, mesmo no mais 

mecânico e degradado, existe um mínimo de qualificação técnica, isto é, um mínimo de 

atividade intelectual criadora” (p. 16), o que aponta para uma concepção de homem omnilateral 

e para a defesa da união entre teoria e prática, trabalho intelectual e trabalho manual previstas 

nas ideias de Marx e Engels. 

Entretanto, o papel da escola italiana contemporânea de Gramsci era firmar essa 

separação entre atividade intelectual e atividade manual. Segundo o filósofo, a partir da 

modernidade, as atividades práticas tornaram-se muito complexas e a ciência misturou-se à vida 

de tal maneira  “que  cada atividade prática tende a criar uma escola para os próprios dirigentes 

e especialistas” (GRAMSCI, 2001, p. 30), tornando-se necessário criar ao lado das escolas 

humanistas, escolas profissionais de diversos níveis, fortalecendo assim a divisão de classes 

sociais, visto que “a escola profissional destinava-se às classes instrumentais, enquanto a 

clássica destinava-se às classes dominantes e aos intelectuais” (p. 31). 



51 
 

 

A partir desse contexto e considerando seus ideais comunistas, Gramsci (2001) defende 

a institucionalização de uma escola desinteressada, isto é, desvinculada de profissionalização, 

para todas as crianças e jovens, através da qual os sujeitos se apropriariam do conhecimento 

científico, de caráter geral para, posteriormente, serem inseridos no processo produtivo ou no 

ensino universitário, a qual ele denominou escola unitária. 

 Com isso, de acordo com Moura (2013), Gramsci não descarta a união entre instrução 

e trabalho proposta por Marx e Engels, mas enfatiza o aspecto humanista da escola propondo 

que após a educação geral fosse ofertada a educação profissional, indicando que a 

omnilateralidade e a escola unitária são complementares. 

 Sobre esse aspecto, Moura, Lima Filho e Silva (2015) destacam que a formação 

humanista proposta por Gramsci não se confunde com a forma liberal, voltada para o ensino 

memorístico, mas visa contribuir para o desenvolvimento humano intelectual e prático e para a 

compreensão da totalidade social, tendo o trabalho como princípio educativo. 

 A concepção de trabalho, nesse contexto, não está relacionada a emprego (trabalho 

assalariado), mas à sua concepção ontológica e histórica que constitui e educa o homem, a partir 

do momento em que este interage conscientemente com a natureza, transformando-a, para 

atender suas necessidades vitais e, consequentemente, gerar conhecimento (RAMOS, 2014). 

  O objetivo da escola unitária, segundo Gramsci (2001) era formar os dirigentes da 

classe trabalhadora, capazes de representar seus interesses e contribuir para a efetivação da 

revolução do proletariado. Para ele, “o dirigente deve ter aquele mínimo de cultura geral que 

lhe permita, se não ‘criar’ autonomamente a solução justa, pelo menos saber julgar entre as 

soluções projetadas pelos especialistas e, consequentemente, escolher a que seja justa [...]”(p. 

33). 

 Contudo, a constituição da escola unitária enfrentaria muitos desafios, segundo Gramsci 

(2001), visto que exigiria várias mudanças estruturais no sistema educacional, ampliação do 

corpo docente, funcionamento em tempo integral, o que demandaria muito investimento por 

parte do Estado, além de ser incompatível com uma sociedade cindida, em que os filhos da 

classe trabalhadora muitas vezes precisarão ingressar no mundo do trabalho antes mesmo de 

concluir seu curso, tendo em vista garantir a sua sobrevivência e a dos seus familiares. 

 Em razão das dificuldades acima citadas “inicialmente o novo tipo de escola deverá ser 

– e não poderá deixar de sê-lo – própria de grupos restritos, de jovens escolhidos por concurso 

ou indicados sob a responsabilidade de instituições idôneas” (GRAMSCI, 2001, p. 35). Com 

isso, o filósofo indica que a escola unitária não será implantada sem um período de transição 

em que coexistirão tanto escolas desinteressadas como escolas profissionais, até que no futuro, 
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com a implantação do socialismo, ela possa ser a única escola ofertada a todos (MOURA, 

2013). 

 A escola elementar, primeira etapa da escola unitária, conforme Gramsci (2001), deveria 

ter como princípio educativo o conceito de trabalho (atividade teórico-prática), “já que a ordem 

social e estatal (direitos e deveres) é introduzida e identificada na ordem natural pelo trabalho” 

(p. 41), isto é, através do trabalho o homem se constitui como sujeito social que produz 

conhecimento e regras de convivência necessárias ao atendimento das necessidades humanas. 

Essa compreensão ontológica do trabalho, de acordo com o filósofo, levará o discente a 

perceber a realidade como realmente é: histórica, dialética e contraditória, desvinculando-se de 

toda explicação folclórica dos fatos. 

 Já nos anos finais da escola unitária, o que corresponderia ao ensino médio, os discentes 

aprofundariam os conhecimentos apreendidos na escola elementar relacionando-os ao processo 

produtivo no intuito de “explicitar como o conhecimento (objeto específico do processo de 

ensino), isto é, como a ciência, potência espiritual, se converte em potência material no processo 

de produção” (SAVIANI, 2007, p. 160), o que implica a apropriação do conhecimento teórico-

prático do processo produtivo, convergindo com a formação humana omnilateral, defendida por 

Marx e Engels. 

 Nessa perspectiva, Gramsci (2001) defende que a escola unitária marca “o início de 

novas relações entre trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em toda 

a vida social” (p. 38), uma vez que visa “conduzir o jovem até os umbrais da escolha 

profissional, formando-o, durante este meio tempo, como pessoa capaz de pensar, de estudar, 

de dirigir ou de controlar quem dirige” (p. 47). 

 Considerando o que foi explicitado anteriormente sobre formação humana omnilateral, 

politécnica e integral, proposta por Marx e Engels, e sobre a escola unitária de Gramsci, lugar 

onde a referida formação poderia ser realizada, conforme sustenta Manacorda (2007), destaca-

se que as ideias educacionais dos filósofos visam elevar a escolaridade da classe trabalhadora 

para que esta também assuma a função de dirigente, libertando-se de sua condição de dirigidos 

porém isso não poderá ser efetivado plenamente em uma sociedade dividida em que a classe 

dominante vive da exploração da classe dominada, mas em uma sociedade futura (comunista) 

em que não haverá divisão social do trabalho, nem propriedade privada. Contudo, essa mesma 

sociedade apresenta contradições e fragilidades que abrem espaços para a resistência, tendo em 

vista a construção de um projeto societário justo. No âmbito da Educação Profissional e 

Tecnológica, uma das formas de resistência tem sido o ensino médio integrado. 
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O Ensino Médio Integrado ao Técnico (doravante EMI) é uma das formas de 

organização do ensino médio que contempla educação geral e educação profissional, de acordo 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (BRASIL, 1996), resultante de muitas lutas 

e contradições ocorridas ao longo da história da educação brasileira, reflexo de uma sociedade 

dividida em classes que alimenta a oferta diferenciada de ensino para atender aos interesses do 

sistema capitalista, ofertando educação propedêutica à classe dominante, visando formar seus 

dirigentes, e ensino profissionalizante à classe dominada, tendo em vista a formação de 

trabalhadores, o que contribuiu para a manutenção das desigualdades sociais, conforme afirma 

Kuenzer (2009). 

Segundo Ciavatta (2014), o EMI representa uma travessia para a educação omnilateral 

proposta por Marx e Engels e para a escola unitária gramsciana, uma vez que busca superar a 

dicotomia entre teoria e prática, formação para o trabalho manual e formação para o trabalho 

intelectual, educação geral e educação profissional, desenvolvendo-se através de quatro eixos 

estruturantes e indissociáveis: trabalho, educação, ciência e tecnologia, tendo em vista 

proporcionar novas possibilidades educativas que contribuam para a superação das 

desigualdades sociais. 

 Para Ramos (2014), o trabalho em seus sentidos ontológico (constituição do ser por 

meio da relação entre homem e natureza) e histórico (necessária participação dos homens no 

trabalho socialmente produtivo) é a categoria primeira e central da formação humana, razão 

pela qual é princípio educativo, a partir da qual as outras categorias desenvolvem-se. Assim, a 

autora destaca que através do trabalho o homem “produz conhecimentos que, sistematizados 

sob o crivo social e por um processo histórico, constitui a ciência” (p. 88). 

 Nessa perspectiva, “a ciência conforma conceitos e métodos cuja objetividade permite 

a transmissão para diferentes gerações, ao mesmo tempo em que podem ser questionados e 

superados historicamente, no movimento permanente de construção de novos conhecimentos” 

(RAMOS, 2014, p. 89), ou seja, o conhecimento que a ciência elabora não é estático, mas 

dinâmico, fruto da ação do homem com seu meio, tendo em vista o atendimento das suas 

necessidades. Além disso, de acordo com a autora, a ciência (apreensão e desvelamento do real)  

quando transformada em força produtiva (intervenção no real), constitui-se em tecnologia.  

 Já a cultura, numa perspectiva gramsciana, corresponde ao “processo de produção de 

símbolos, de representações, de significados e, ao mesmo tempo, de prática constituinte e 

constituída do/pelo tecido social” (RAMOS, 2014, p. 89). Nesse sentido, a cultura constitui o 

modo de vida de um povo que forma sua identidade, sua dinâmica social de funcionamento, as 
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quais estão assentadas em valores, crenças e ideologias que precisam ser desvelados, 

compreendidos e questionados se o que se almeja é justiça social. 

 Na contramão da FHI e da constituição de uma escola unitária encontra-se a nova 

reforma do ensino médio oficializada pela Lei Nº 13.415/2017, que altera vários dispositivos 

da Lei 9394/96 (LDB) e lhe acrescenta outros, possibilitando a separação entre educação geral 

e educação profissional, o empobrecimento da formação humana e a especialização precoce, 

dentre outras consequências negativas à formação emancipadora dos jovens brasileiros. 

 A referida lei prevê, no seu artigo 3º, a instituição de Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) do Ensino Médio,  que definirá direitos e objetivos de aprendizagem referentes a 

quatro áreas do conhecimento (linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, 

ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas), com carga 

horária de até 1800h do total de horas do ensino médio, o que equivalerá a 42,9% de sua carga 

horária, a partir de 2022 (BRASIL, 2017).  

 A versão final da BNCC foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

homologada pelo ministro da educação, Rossieli Soares, em 14 de dezembro de 2018, cuja 

fundamentação pedagógica está ancorada no conceito de competência, isto é, na capacidade de 

“mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas 

da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018a, 

p. 13). Contudo, tal conceito traz em sua essência a valorização da prática em detrimento da 

teoria e a adaptação do sujeito às demandas do mercado, transformando-o em mais uma 

mercadoria do capital (RAMOS, 2001).  

 No seu artigo 4º, a mesma lei acima referenciada determina que o currículo do ensino 

médio será formado pela BNCC e por itinerários formativos (linguagens e suas tecnologias, 

matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e 

sociais aplicadas, formação técnica e profissional) cujos arranjos curriculares serão organizados 

e ofertados pelos sistemas de ensino, de acordo com suas possibilidades e seu contexto 

(BRASIL, 2017). 

 Os arranjos curriculares, por sua vez, foram definidos pelas atuais Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) como “seleção de competências que 

promovam o aprofundamento das aprendizagens essenciais demandadas pela natureza do 

respectivo itinerário formativo” (BRASIL, 2018b, p. 2). Porém, a aprendizagem de tais 

competências forma sujeitos unilaterais e alienados, uma vez que possuem caráter  funcional-

naturalista, isto é,  que concebe a socialização do indivíduo como “um processo de interação, 

de adaptação, de busca de equilíbrio com o meio físico e social” (RAMOS, 2001, p. 289).  
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Nesse sentido, segundo a autora supracitada, a Pedagogia das Competências não visa à 

autonomia dos educandos, mas a adaptação destes às necessidades postas pelo modelo de 

produção flexível. Com isso, empobrece-se a formação humana, uma vez que as competências 

representam apenas uma dimensão desta, a experimental, o que a reduz a um pragmatismo que 

visa apenas à adaptação dos sujeitos aos interesses do capital, isto é, à busca desenfreada de 

extração de mais-valia a partir do trabalho (RAMOS, 2001).  

Nesse contexto, a unidade teoria-prática que caracteriza a FHI, tendo em vista a 

transformação social, encontra-se extremamente comprometida, uma vez que há a 

supervalorização da prática, em detrimento da teoria, assim também como está prejudicada a 

união entre conhecimento geral e conhecimento profissional, quando a formação técnica e 

profissional torna-se um itinerário formativo de oferta optativa pelos sistemas de ensino e 

escolas (FERRETTI, 2018), conforme observou-se nos dispositivos legais acima especificados 

Quanto à organização curricular proposta pela lei, mencionada anteriormente, observa-

se que promoveu um empobrecimento à formação humana, visto que a formação geral não 

chega aos cinquenta por cento da carga horária do curso e não há obrigatoriedade de oferta, 

pelo sistema de ensino, de todos os itinerários formativos, pois isso vai depender das condições 

de cada Estado. No limite, os educandos escolherão entre os itinerários que cada escola irá 

disponibilizar, a partir de suas possibilidades, o que também aponta para uma transferência de 

responsabilidade (da União para Estados e escolas), sem a indicação de contrapartida financeira 

oriunda do governo federal para custear a reforma do ensino médio, o que é ratificado pelas 

restrições às despesas primárias do Brasil, as quais incluem a educação, por vinte anos, 

estabelecidas pela Emenda Constitucional Nº 95/2016 (FERRETTI, 2018). 

Insere-se, também, como contributo ao empobrecimento da formação humana a 

possível exclusão das disciplinas educação física, arte, sociologia e filosofia, uma vez que o 

artigo 3º, parágrafo 2º, destaca a obrigatoriedade de “estudos e práticas” relacionadas às essas 

áreas do conhecimento, sem fazer referência a elas. De acordo com Ferretti (2018), isso 

acontece porque as disciplinas acima citadas assumem um papel mais questionador do que 

adaptador, implicando em ameaça aos interesses econômicos implícitos na reforma. 

Sobre a especialização precoce caracterizada pela escolha de itinerários formativos 

durante  o ensino médio, destaca-se que vai de encontro à escola unitária proposta por Gramsci 

(2001), em que ele defende a oferta de um formação geral sólida (o ensino médio seria a etapa 

final dessa formação), seguida de formação específica, tendo em vista a formação de dirigentes 

da classe trabalhadora. De acordo com o filósofo, sem essa formação os filhos da classe 

trabalhadora estariam sendo preparados apenas para serem dirigidos, através de uma educação 
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profissional instrumental, que os impossibilitariam de conhecer a realidade na qual estão 

inseridos e de promover as mudanças necessárias à construção de uma sociedade 

verdadeiramente justa. 

Em síntese, a reforma do ensino médio “alinha-se aos postulados da Teoria do Capital 

Humano, bem como do individualismo meritocrático e competitivo que deriva tanto dela quanto 

da concepção capitalista neoliberal” (FERRETI, 2018, p. 33), o que pode aumentar ainda mais 

a extrema desigualdade social em nosso país. 

Contudo, vale ressaltar que mesmo diante das dificuldades é preciso buscar alternativas 

para uma educação democrática em quantidade e qualidade, que vise a formação do homem em 

todas as suas dimensões e tenha como horizonte a humanização e a emancipação dos sujeitos. 

É nessa direção que este trabalho caminha, razão pela qual se pretende discutir a questão 

disciplinar nesse contexto. 

 A disciplina não visa impor ordem na escola, uma vez que esta não é uma instituição 

hierárquica como o exército, nem tão pouco tem como meta o silêncio absoluto dos discentes, 

como acontece em um mosteiro. Isso não significa, contudo, que na sala de aula não deva haver 

organização e momentos de silêncio, mas que a disciplina está diretamente vinculada aos 

conteúdos que a demandam e, portanto, visa contribuir com o processo ensino-aprendizagem 

para que os objetivos educacionais sejam alcançados. 

 Nessa perspectiva, Carvalho (2016) destaca que para entender a disciplina e a 

indisciplina escolar é preciso compreender que existe um vínculo entre disciplina, enquanto 

área do conhecimento, e disciplina, enquanto comportamentos/procedimentos, uma vez que “as 

regras não têm validade autônoma como um imperativo categórico que valha por si mesmo, 

mas encontram seu significado como um caminho para a aprendizagem” (p. 132). 

 Dessa forma, a disciplina escolar inclui regras e métodos que não são universais, mas 

que se relacionam às experiências concretas da sala de aula, de cada área do conhecimento, 

razão pela qual as ideias de “verdadeira disciplina” e de “comportamento disciplinado”, não 

são adequadas e muitas vezes causam angústias entre os docentes quando se deparam com 

situações que fogem desse padrão e que comumente é identificado como indisciplina 

(CARVALHO, 2016). 

 As regras podem, dentre outras funções, regulamentar ações, através de proibições, 

exigências  e permissões, a exemplo das regras de trânsito; exprimir instruções, como as regras 

para uso de um equipamento; constituir ações, como as regras de um jogo; ou expressar 

preceitos morais e religiosos, como os mandamentos bíblicos (CARVALHO, 2016). Assim, as 

regras apresentam diversas funções que variam conforme o contexto em que estão inseridas. 
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 O método, por sua vez, segundo Carvalho (2016) não se confunde com “uma aplicação 

sequencial de procedimentos fixos e varáveis, ao final dos quais obteríamos o resultado 

esperado” (p. 134), mas representa “uma forma de operar, de fazer eventualmente encarnada 

em cânones, regras, procedimentos, engenhosidade  e até mesmo nas ‘manhas do ofício’ que se 

legitimaram, mais ou menos hegemonicamente” (p. 134), isto é, o método inclui regras e 

procedimentos, porém não se restringe a isso, visto que “é uma maneira de fazer algo que é 

passível de ser aprendida” (p. 134).  

 Partindo desse pressuposto, Carvalho (2016, p. 134) afirma que os processos de ensino 

e de aprendizagem apenas se realizam “porque há uma ação em alguma medida metódica e 

regrada, portanto disciplinada, mesmo que permeada por comportamentos que não sejam 

imediatamente identificados com a boa ordem”. Nesse contexto, de acordo com o autor, o papel 

do professor é propiciar ao estudante um modo de operar, uma disciplina para o trabalho, 

diferente para cada caso, que o leve à apropriação dos conteúdos escolares, à resolução de 

problemas e ao exercício de práticas sociais, ou seja, que promova sua autonomia intelectual e 

moral. 

 Desse modo, “o problema da disciplina ou indisciplina no âmbito escolar não é, nesse 

sentido, o de obter um tipo padronizado de comportamento, mas o de como ensinar certas 

maneiras de se trabalhar” (CARVALHO, 2016, p. 137), uma vez que a disciplina inclui regras 

e métodos necessários à aprendizagem dos discentes, embora não seja garantia de sua 

efetividade plena, já que nesse processo estão incluídos muitos outros fatores como os relativos 

às questões social, econômica, psicológica, material, de todos os envolvidos. Além disso, é 

importante perceber que o educando é um sujeito social que pensa, sente e tem uma história de 

vida e uma visão de mundo (DAYRELL, 2003). 

 Essa forma de perceber a disciplina converge com o pensamento de Vasconcellos 

(2009), uma vez que a considera necessária à organização da coletividade da sala de aula; com 

as ideias de Paulo Freire ao defender a constituição da autonomia intelectual, da libertação e da 

conscientização dos sujeitos, por meio da problematização e do diálogo (REBELO, 2011); bem 

como  está alinhada à PHC, pois esta defende que o papel da educação é disponibilizar o acesso 

ao saber objetivo, o qual é viabilizado através da disciplina, para que os discentes se apropriem 

do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, compreendam o processo de sua 

elaboração e percebam as possibilidades de transformação desse conhecimento e da realidade 

a que pertencem (SAVIANI, 2013), conforme foi discutido anteriormente. 

 Assim, já existe entre os autores citados no parágrafo acima e entre outros que foram 

referenciados neste trabalho um entendimento de que a disciplina é pedagógica, existe para 
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viabilizar o bom desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, porém com qual 

finalidade? Como também foi discutido anteriormente os fins educacionais tanto podem 

contribuir para a manutenção da realidade existente, como podem concorrer para a 

transformação desta, tendo em vista superar as desigualdades sociais proveniente do sistema 

capitalista, como a pobreza, o desemprego e o subemprego. 

 A proposta da formação humana omnilateral, politécnica, integral, defendida por Marx, 

Engels, Gramsci e por autores contemporâneos como Ramos, Moura, Ciavatta e Kuenzer, a 

qual já foi discutida neste trabalho, tem como finalidade a formação do homem em suas 

múltiplas dimensões,  para que este tenha acesso igualitário ao saber objetivo e capacidade para 

atuar como dirigentes.  

Nesse contexto, o papel da disciplina consiste em viabilizar aos discentes a apropriação 

do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade e a elaboração de novos 

conhecimentos, tendo como finalidade imediata a FHI, a emancipação e a humanização desses 

sujeitos,  e como fim último a transformação social. Isso, contudo, não significa dizer que a 

disciplina é a única responsável pelo bom desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, 

mas que existe para contribuir com esse propósito, uma vez que é um instrumento pedagógico, 

como os objetivos de ensino, os conteúdos, a metodologia, os recursos didáticos e a avaliação. 

O mapa abaixo visa demonstrar a dinâmica existente entre a disciplina e a FHI. 

 

Mapa mental 03 - Relação entre disciplina e Formação Humana Integral 

 

 

 

 

 Quanto à indisciplina, nesse contexto, pode ser encaminhada por meio do diálogo, em 
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conhecimento, mas compromete-se com a formação integral dos educandos, razão pela qual 

“[...] não posso recusar a minha atenção dedicada e amorosa à problemática mais pessoal deste 
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científico, tendo em vista alcançar os objetivos educacionais, o que pode impedir ou atenuar a 

ocorrência da indisciplina. 

Contribuindo com a discussão sobre disciplina e FHI, Gramsci (2001) destaca que a 

autonomia moral e a autodisciplina devem ser os objetivos da escola, compreendendo a primeira 

como a capacidade de pensar e agir por conta própria, com base nas regras sociais; e a segunda, 

como esforço espontâneo e autônomo do discente, por meio do qual a aprendizagem acontece, 

em que o professor assume o papel de guia, como o é na universidade. 

A autonomia moral e a autodisciplina, para Gramsci (2001), são necessárias porque a 

escola unitária é uma escola criadora, que não se confunde com o lugar onde se inventa e cria 

coisas, mas com o espaço em que os discentes descobrirão por si mesmos a verdade “mesmo 

que a verdade seja velha, demonstra a posse do método; indica que, de qualquer modo, entrou-

se na fase da maturidade intelectual na qual se podem descobrir verdades novas”.  

Embora a FHI não seja compatível com o modo de produção capitalista, uma vez que 

pressupõe a superação  da divisão da sociedade em classes, da divisão social do trabalho e da 

propriedade privada é necessário perseguir esse horizonte, encontrando possibilidades de 

transformações no âmbito das próprias contradições do sistema econômico, a exemplo do EMI, 

cujo currículo abrange formação geral e profissional, uma vez que esse é um compromisso ético 

de qualquer educador que busca contribuir para a construção de um mundo melhor para todos. 

Nesse contexto, o papel da disciplina visa contribuir com a apropriação e transformação do 

conhecimento, instrumentalizando os educandos para uma atuação crítica, criativa e ética na 

sociedade. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

[...] É imprescindível potencializar uma 

concepção de pesquisa, aplicada ou não, assim 

como de ciência e de desenvolvimento 

tecnológico comprometidos com a produção de 

conhecimentos, saberes, bens e serviços que 

tenham como finalidade melhorar as condições da 

vida coletiva e não apenas produzir bens de 

consumo para fortalecer o mercado e privilegiar o 

valor de troca em detrimento do valor de uso, 

concentrando riqueza e aumentando o fosso entre 

os incluídos e os excluídos 

(RAMOS, 2014, p. 94). 

 

A presente pesquisa visa contribuir com a produção de conhecimento sobre a questão 

disciplinar e possibilitar melhorias ao processo ensino-aprendizagem, com base no 

comprometimento acima destacado por Ramos (2014), isto é, objetivando colaborar com a 

promoção da justiça social. Assim, busca-se através deste estudo fazer ciência, a qual “é sempre 

o enlace de uma malha teórica com dados empíricos, é sempre uma articulação do lógico com 

o real, do ideal com o real” (SEVERINO, 2016, p. 106), com vistas à promoção de mudanças 

em uma dada realidade, a qual, no âmbito deste estudo, refere-se ao IFMA – Campus Timon. 

Para tanto, é necessário conhecer o contexto e os sujeitos da pesquisa, seguir um método 

de investigação e adotar técnicas capazes de operacionalizá-lo, integrando esses elementos e 

fazendo um movimento dialético entre a teoria e a prática relacionadas ao fenômeno investigado 

(SEVERINO, 2016), qual seja a questão disciplinar na perspectiva da FHI. Nesse sentido, 

considerando que a fundamentação teórica já foi explicitada no capítulo anterior, neste será 

abordado o caminho percorrido para se alcançar os objetivos deste estudo, conforme será 

apresentado a seguir. 

 

4.1 Contextualização da pesquisa: o local e os sujeitos 

 

O estudo da questão disciplinar, no âmbito desse estudo, requer a compreensão do 

contexto no qual está inserida, o que inclui o local onde se desenvolveu e os sujeitos envolvidos, 

além da análise de outros elementos que constituem o corpus da investigação,  uma vez que na 

perspectiva do Materialismo Histórico-Dialético, conforme Paulo Netto (2011), busca-se 

entender um fenômeno a partir das relações que este estabelece com os diversos aspectos que 
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o constitui (totalidades menores) e com aspectos externos (totalidade macroscópica), visando 

desvendar sua estrutura e dinâmica de funcionamento.  

Nesse sentido, destaca-se que a investigação foi realizada no Instituto Federal do 

Maranhão, no Campus localizado na cidade de Timon,  município situado a 426 km da capital 

maranhense (São Luís) e ao lado da capital piauiense (Teresina), separando-se dessa apenas 

pelo rio Parnaíba (TIMON, 2016).   

De acordo com os dados do último Censo Demográfico 1, Timon possui área territorial 

igual a 1.763,220 km2 e população de 155.460 habitantes (IBGE, 2010a), mas a estimativa para 

2020 corresponde a 170.222 habitantes (IBGE, 2020a).  

Destaca-se, ainda, que o percentual da população com rendimento nominal mensal per 

capita2 de até meio salário-mínimo corresponde a 44,5% (IBGE, 2010c), apontando para uma 

realidade de extrema desigualdade social naquele município, típica do sistema capitalista em 

que a minoria acumula riqueza através da exploração do trabalho da maioria (MARX, 2017). 

Quanto à economia de Timon, é importante destacar que “é voltada basicamente para os 

pequenos negócios e para a agricultura de subsistência. O setor do comércio e serviços é o que 

mais cresce e já representa 60% da economia do município” (TIMON, 2016, p. 01).  Já no setor 

industrial, destacam-se a indústria ceramista e de movelaria (TIMON, 2016). 

 No tocante à educação, o município conta com 165 escolas que ofertam o ensino 

fundamental (INEP, 2018) e 20 que atendem o ensino médio, incluindo o propedêutico e o 

integrado ao técnico (INEP, 2018), as quais apresentaram em 2019, de acordo com o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) de 5,7 (5º ano do ensino fundamental), superando a meta nacional 

para escolas públicas que era de 5,5 ; 5,1 (9º ano do ensino fundamental), superando a meta 

nacional para escolas públicas que era de 5,0; e 3,6 (3º ano do ensino médio), ficando abaixo 

da meta nacional para escolas públicas, que era de 4,7. 

 Contudo, é relevante enfatizar que o IDEB, embora seja um instrumento de avaliação 

externa cujo objetivo é medir a qualidade das escolas públicas brasileiras, não é capaz de 

representar a realidade em sua completude, conforme sustentam Almeida, Dalben e Freitas 

(2013), pois o índice é elaborado levando-se em conta apenas dois fatores: o aproveitamento 

dos estudantes em exames externos, com ênfase  nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

 
1 O último Censo Demográfico foi realizado em 2010 e o próximo seria realizado em 2020, uma vez que sua 

periodicidade é decenal. Contudo, em decorrência da pandemia (COVID-19), precisou ser adiado e ainda não há 

previsão para sua realização (IBGE, 2021). 
2 Rendimento nominal mensal per capita: soma do rendimento mensal de trabalho com o proveniente de outras 

fontes, dividido por pessoa (IBGE, 2010b). 
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Matemática, e a taxa de aprovação.  

Assim, concorda-se com os autores acima citados quando estes destacam que a 

avaliação precisa ser realizada a partir do contexto socioeconômico e cultural dos educandos, 

pois do contrário transfere-se a responsabilidade pelo sucesso acadêmico para a escola, 

ignorando-se os problemas sociais existentes, a diversidade representada por cada sujeito que 

compõe a comunidade escolar, dentre vários outros fatores que interferem no processo ensino-

aprendizagem. Além disso, é questionável a ênfase em apenas duas áreas do conhecimento e a 

formação específica que isso indica, conveniente às necessidades mercadológicas indo em 

direção oposta à FHI, isto, é, à formação que articula educação e trabalho “como instrumento 

de emancipação humana na sociedade capitalista”(CIAVATTA, 2014, p. 189), o que levará à 

alienação, à exploração da força de trabalho e à manutenção da extrema desigualdade social 

vigente. 

Dentre as vinte escolas de ensino médio instaladas em Timon encontra-se o IFMA,  

Instituição, localizada no bairro Mutirão a 3,3 km do centro da cidade (GOOGLE, 2021), o qual 

oferta EMI nos turnos matutino e vespertino (Eletroeletrônica, Eletromecânica, Edificações e 

Administração), EMI na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA (Administração), 

cursos técnicos na forma subsequente (Informática para Internet, Análises Químicas, Recursos 

Humanos e Edificações), graduação (Licenciatura em Ciências Biológicas) e pós-graduação 

lato sensu, através do curso de Especialização em Ensino de Ciências (IFMA, 2021b). Abaixo 

segue uma imagem do campus. 

 

Imagem 01- IFMA Campus Timon 

 

Fonte: IFMA-Campus Timon, 2015. 

 

 A pesquisa foi realizada com discentes e docentes do curso de Ensino Médio Integrado 

ao Técnico de  Eletroeletrônica. A escolha dos sujeitos e do curso teve como critério de inclusão 
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selecionar discentes e docentes que fizessem parte de um curso de EMI com maior número de 

ocorrências indisciplinares discentes, de acordo com os relatos dos professores, manifestados 

nos Conselhos de Classe, e consoante aos registros de ocorrências constantes no sistema 

acadêmico da Instituição. 

 E por que um curso de Ensino Médio Integrado? Porque essa modalidade de ensino é 

considerada por muitos estudiosos da EPT (KUENZER, 2009; MOURA, 2013; CIAVATTA, 

2014; RAMOS, 2014  e outros) o germe, a travessia para a Formação Humana Integral, 

horizonte educacional defendido neste trabalho, uma vez que o EMI busca unir instrução e 

trabalho, conhecimentos gerais e específicos, teoria e prática. Contudo, Ciavatta (2014) alerta 

que a FHI vai muito além da integralização do currículo, pois tem como objetivo a formação 

omnilateral dos sujeitos, numa perspectiva de emancipação e transformação social. 

 Encontram-se lotados no Campus Timon, atualmente, 140 servidores, sendo 80 

professores e 60 técnicos-administrativos (IFMA, 2021c). No curso objeto deste estudo, atuam 

vinte e cinco docentes (IFMA-TIMON, 2020a), dos quais sete aceitaram participar desta 

pesquisa. A seguir, o Quadro 01 demonstrará a caracterização dos sujeitos da pesquisa, do 

segmento docente. 

 

Quadro 01 – Caracterização dos sujeitos da pesquisa (segmento docente) 

GRADUAÇÃO TITULAÇÃO TEMPO DE 

MAGISTÉRIO 

TEMPO DE 

MAGISTÉRIO NO 

IFMA 

Licenciatura em 

Educação Física 

Mestrado em Turismo e 

Hotelaria 

Entre 10 e 15 

anos 

11 anos 

Licenciatura em Artes 

Visuais 

Mestrado em Antropologia 

e Arqueologia 

Entre 15 e 20 

anos 

10 anos 

Licenciatura em 

Computação 

Doutorado em Educação Mais de 20 anos 11 anos 

Licenciatura em Física Mestrado em Engenharia 

de Eletricidade-Automação 

e Controle 

Mais de 20 anos 11 anos 

Licenciatura em 

Letras e Literatura da 

Língua Inglesa 

Graduado Mais de 20 anos 7 anos 

Bacharelado em 

Engenharia Elétrica 

Mestrado em Ciências dos 

Materiais 

Entre 5 e 10 anos 2 anos 

Bacharelado em 

Engenharia Elétrica 

Mestrado em Engenharia 

dos Materiais 

Entre 10 e 15 

anos 

11 anos 

Fonte: Questionário, 2021; IFMA, 2021d 
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 Observa-se, a partir do Quadro 01 que a maioria dos docentes atua na profissão há mais 

de dez anos, que três deles têm mais de vinte anos de atividade docente e que seis estão há mais 

de sete anos em exercício no IFMA, o que sugere que esses profissionais convivem com a 

questão disciplinar discente por tempo razoável e são capazes de contribuir significativamente 

com a pesquisa, a partir de suas práticas em sala de aula, as quais serão confrontadas com a 

teoria que fundamenta a EPT, modalidade de ensino ofertada pelos Institutos Federais de 

Educação (IFs), na qual está inserido o curso objeto desse estudo, sob a forma de EMI. Apenas 

um dos docentes possui tempo de serviço inferior a dez anos, mas superior a cinco, e dois anos 

de exercício no IFMA. 

 Outro dado que chama a atenção refere-se à formação acadêmica, em que se percebe 

que a maioria dos participantes é licenciada, isto é, possui “grau universitário que dá direito a 

lecionar para o segundo segmento do ensino fundamental e para o ensino médio”3 (HOUAISS 

e VILLAR 2004, p. 455) e têm titulação stricto sensu, sendo que um deles é doutor. Um dos 

sujeitos possui apenas a graduação e dois, são bacharéis, isto é, possuem grau universitário que 

forma um profissional liberal, a exemplo do advogado (HOUAISS e VILLAR, 2004), porém 

não forma um professor. Os bacharéis têm mestrado em suas áreas específicas, o que pode estar 

indicando a necessidade de formação pedagógica desses profissionais, a qual não significa 

apenas treinar o professor para que este seja capaz de ensinar, mas formar politicamente o 

trabalhador docente de maneira que ele possa atuar conscientemente na Formação Humana 

Integral, tendo em vista a superação das contradições sociais e econômicas vigentes (MOURA, 

2014). 

 Considerando que as licenciaturas visam à formação de professores seria importante que 

estas abordassem a questão disciplinar durante o curso, tanto no que se refere à constituição da 

disciplina, como ao encaminhamento da indisciplina, uma vez que essa é uma questão de grande 

relevância para o alcance dos objetivos educacionais, levando-se em conta a concepção de 

disciplina enquanto organização da coletividade da sala de aula rumo à autonomia do educando 

(VASCONCELLOS, 2009) e enquanto elemento pedagógico que viabiliza a apropriação e a 

transformação do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade (SAVIANI, 

2013), através de regras e métodos que são apreendidos pelos educandos  (CARVALHO, 2016).  

Contudo, as respostas obtidas através do 6º item do questionário, referente ao estudo da 

questão disciplinar durante a formação inicial e/ou através de formação continuada, revelaram 

 
3 Os licenciados em pedagogia e Normal Superior (LDB, Art. 63, I) também ministram aulas na educação infantil 

e ensino fundamental, até o 5º ano. Além deles, os professores formados através de cursos de conteúdo técnico-

pedagógico, em nível médio também podem ministrar aulas nas mesmas séries acima citadas (LDB, Art. 62-A). 
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que apenas um dos cinco licenciados respondeu que recebeu tal formação (QP5); os demais 

licenciados e os bacharéis responderam que não havia recebido tal formação (QP2, QP3, QP4, 

QP6 e QP7), apontando para um distanciamento entre teoria e prática na formação docente, que 

possivelmente levará a uma abordagem tradicional da disciplina, isto é, a conceberá como 

mecanismo de controle (FOUCAULT, 1987), prejudicando sobremaneira o processo ensino-

aprendizagem. 

Essa ruptura entre teoria e prática é muito prejudicial à atividade docente porque não 

leva à reflexão e à mudança necessária ao alcance dos objetivos educacionais, tendo em vista a 

emancipação e a humanização dos sujeitos. Segundo Pimenta (2018), teoria e prática 

representam uma unidade indivisível e dialética, em que a prática produz teoria e esta ilumina 

a prática, em um movimento recíproco e contínuo, cujo objetivo é a transformação de uma dada 

realidade, que no âmbito escolar e na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica visa à  

transformação social (SAVIANI, 2013).  

Quanto aos sujeitos da pesquisa, do segmento discente, destaca-se que aceitaram 

participar deste estudo dezenove discentes, de um total de noventa e nove educandos 

matriculados no curso de Eletroeletrônica, no período 2020.24, dos quais cinco cursam o 2º 

módulo; dez, o 4º módulo e quatro educandos estão cursando o 6º módulo do referido curso 

(IFMA 2021a).  

A maioria dos discentes participantes deste estudo são menores de idade (entre 14 e 17 

anos) e apenas cinco são maiores, de acordo com as respostas apresentadas no questionário. 

Desses jovens, quinze moram na zona urbana de Timon; dois, na zona rural e dois discentes 

residem na zona urbana de Teresina (IFMA 2021a). Além disso, ressalta-se que uma 

significativa parcela deles (10 discentes) possui renda familiar mensal de até um Salário-

Mínimo (SM)5; quatro dos discentes, de um a dois SM; três deles, de dois a três SM e apenas 

dois desses educandos têm renda familiar mensal superior a três SM, de acordo com os dados 

do questionário da pesquisa. 

Partindo das informações destacadas no parágrafo anterior é importante fazer algumas 

considerações. A primeira delas é que os discentes participantes dessa investigação são jovens 

e como tais são sujeitos sociais que têm uma historicidade, aspirações; que são capazes de 

 
4 O EMI do IFMA Campus Timon está organizado em seis módulos semestrais (IFMA-TIMON, 2014) e no período 

da coleta de dados do presente estudo (18/12/2020 a 16/03/21 ) estava em curso o módulo correspondente ao 

segundo semestre de 2020, o qual encerrou-se, com atraso, no dia 29/03/2021, considerando-se a data prevista no 

calendário acadêmico da Instituição (IFMA-TIMON, 2020b). O referido atraso justifica-se em decorrência da 

pandemia provocada pela COVID-19.  
5 O salário mínimo vigente à época da aplicação do questionário (12/2020) era de R$ 1045,00. 
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interpretar o mundo e dar-lhe significado; que se constituem a partir das relações que 

estabelecem com os outros sujeitos e com o meio no qual está inserido, bem como da qualidade 

dessas relações, as quais muitas vezes se constroem em um contexto de desumanização, em que  

os jovens são privados de viver plenamente, dadas as condições materiais de que dispõem 

(DAYRELL, 2003).  

Nesse sentido, de acordo com Dayrell (2003), o jovem não é um sujeito que está no 

futuro, no vir a ser, como comumente é percebido pela escola ao  prepará-lo para o diploma ou 

para o mundo do trabalho, mas é um sujeito do presente que precisa ter um espaço válido de 

formação.  

Dessa forma, a constituição da disciplina tendo em vista a FHI, no âmbito do EMI, 

precisa considerar o contexto dos jovens, a visão de mundo deles, assim como o 

encaminhamento dos casos de indisciplina precisa levar em conta até que ponto um ato dito 

“indisciplinar” que fora praticado pelo discente corresponde ao descumprimento de regras 

pedagógicas, incivilidades ou a sua legítima manifestação de se posicionar sobre determinado 

assunto, de questionar, de buscar a verdade que está oculta, etc. 

Outra consideração a ser feita refere-se às condições materiais de que dispõem os jovens 

investigados. Considerando que há discentes cuja renda familiar mensal é de até um salário-

mínimo, entende-se que esses jovens possuem uma série de limitações relacionadas às 

necessidades básicas (alimentação, vestuário, moradia, acesso à informação e à comunicação, 

deslocamento, material escolar...) para se viver dignamente, as quais influenciam seu modo de 

ser e de estar no mundo (DAYRELL, 2003), cuja manifestação muitas vezes é confundida com 

incivilidades e a omissão, com o desinteresse (indisciplina passiva). Dessa forma, antes de 

qualquer julgamento e procedimento é importante conhecer a realidade material do educando, 

assim também como as exigências no tocante à realização das atividades precisam levar isso 

em conta, o que sugere questionar, por exemplo: Por que um discente dorme durante a aula? 

Por que falta às aulas? Por que não realiza as atividades, etc., pois muitas vezes as respostas 

para essas perguntas estão vinculadas às questões materiais daqueles sujeitos. 

Além disso, destaca-se que a maioria dos discentes participantes dessa pesquisa (15) 

tem histórico de reprovações em vários componentes curriculares, conforme demonstrado na 

Tabela 01. 
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Tabela 01 – Total de reprovações por áreas de conhecimento  

ÁREA DE CONHECIMENTOS GERAIS ÁREA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

Componente curricular Quantitativo 

de reprovação 

Componente curricular Quantitativo 

de reprovação 

Ciências 

Humanas e 

Sociais 

História 3 Máquinas Elétricas 1 

Geografia 3 Análise de Circuito 1 

Educação Física 3 Eletrônica Analógica 2 

Sociologia 1 Higiene e Segurança no 

Trabalho 

2 

Ciências da 

Natureza 

Biologia 1 Eletrônica Digital  3 

Química 3 Microprocessadores 3 

Física 5 Instrumentação 

Eletrônica 

5 

Linguagens Língua Portuguesa 4 Informática Aplicada 6 

Língua Inglesa 2   

Matemática Matemática 8   

SUBTOTAL 33 SUBTOTAL 23 

TOTAL = 56 

Fonte: Questionário da pesquisa, 2021 

 

A partir da tabela acima identifica-se que a área da formação geral em que os discentes 

obtiveram maior número de reprovação foi a de Ciências Humanas e Sociais (10), aqui incluídas 

história (3 reprovações),  geografia (3 reprovações), educação física (3 reprovações) e 

sociologia (1 reprovação). Ao passo que a área de Linguagens que inclui língua portuguesa (4 

reprovações) e inglês (2 reprovações) obteve o menor número (6), comparado com as demais 

áreas da formação geral. Observa-se, também, que na área da matemática e das ciências da 

natureza, (física, química e biologia, com 5, 3 e 1 reprovações, respectivamente) houve um 

número razoável de reprovações oito e nove, respectivamente, o que possivelmente influenciou 

as reprovações nos componentes curriculares da área específica do curso, os quais exigem 

conhecimentos da matemática e da física, conforme observou-se na ementa do projeto do curso 

de Eletroeletrônica (PCE), a exemplo de eletrônica digital, eletrônica analógica, instrumentação 

eletrônica e informática aplicada.  

Assim, observou-se que as reprovações aconteceram em maior quantidade na área de 

conhecimentos gerais e que o desempenho ruim dos discentes nesta área também influenciou 

as reprovações na área de conhecimentos específicos, conforme destacado no parágrafo 

anterior, o que indica a necessidade de diagnosticar as dificuldades dos discentes naqueles 

componentes curriculares, tendo em vista superá-las; a integração dos componentes curriculares 

entre si e com a totalidade social, para que os discentes compreendam as relações existentes e 

o significado delas (RAMOS, 2014); uma análise sobre a qualidade do ensino ofertado em 
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séries anteriores, no intuito de promover mudanças que contribuam positivamente para a 

aprendizagem crítica dos educandos. Apenas quatro dos discentes investigados obtiveram 

aprovação em todas os componentes curriculares cursados. 

Exceto dois dos quinze discentes citados anteriormente (que têm histórico de 

reprovações), obtiveram reprovação em apenas um componente curricular; os demais, ficaram 

reprovados em mais de um componente (IFMA, 2021a). Nessa situação, alguns discentes, 

sujeitos dessa pesquisa, foram promovidos ao módulo seguinte e outros ficaram retidos no 

módulo em que se deram as reprovações, uma vez que a norma que trata de avaliações, no 

IFMA (Resolução Nº 114, 10/12/2019) prevê que caso o discente obtenha reprovação em até 

três componentes curriculares, no mesmo módulo, este será promovido ao módulo seguinte, 

devendo cursar os componentes objeto de reprovação, prioritariamente, no período seguinte; ao 

passo que a reprovação em mais de três componentes, no mesmo módulo, implica em retenção 

no módulo em que se deram as reprovações, podendo-se cursar os componentes do período 

seguinte, desde que o Conselho de Classe ou órgão equivalente assim delibere. Nesse contexto, 

de acordo com informações constantes no SUAP (IFMA, 2021a), cinco dos discentes 

participantes desta pesquisa ficaram retidos por nota (1º módulo); um ficou retido por falta (1º 

módulo), pois obteve frequência inferior a 75% (IFMA, 2019a) e nove foram aprovados com 

dependência6. 

A intenção de identificar as reprovações dos discentes neste trabalho, além de contribuir 

para a caracterização deles, visa conhecer o rendimento acadêmico desses sujeitos, uma vez 

que se defende a existência de uma relação direta entre a disciplina e a apropriação do saber 

sistematizado pela escola (SAVIANI, 2013). Embora a nota nem sempre indique a apreensão 

desse saber, uma vez que pode ser resultado de um ato desonesto de cópia, além de ser afetada 

por questões materiais, psicológicas, dentre outras, ainda é um indicativo válido para se analisar 

o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem (LIBÂNEO, 2013), além de outros 

critérios (contexto socioeconômico e características individuais dos discentes, por exemplo), 

que pode contribuir para a compreensão da questão disciplinar e a elaboração de um produto 

educacional (PE) coerente com as demandas do contexto investigado e com a finalidade 

educativa a que se propõe alcançar. 

 

 

 
6  Aprovado com dependência: discente reprovado em até três componentes curriculares, no mesmo módulo, 

promovido para o módulo seguinte, com a condição de cursar as disciplinas objeto de reprovação, prioritariamente 

no semestre subsequente ao das reprovações (IFMA, 2019a). 
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4.2 A caracterização metodológica da investigação 

 

 A compreensão acerca do método adotado e do tipo de pesquisa realizada requer a 

explicitação e a caracterização desses elementos. Nesse sentido, destaca-se que o método 

científico utilizado para desenvolver a pesquisa, foi o Materialismo Histórico-Dialético, cujo 

objetivo é interpretar a realidade a partir da teoria marxista original (LEITE, 2017), o que 

implica analisar um objeto de pesquisa a partir do modo de produção, buscando apreender a 

totalidade, isto é, as contradições e as mediações desse objeto no intuito de identificar sua 

estrutura e tendências. 

Para Paulo Netto (2011) a categoria da totalidade “não é um ‘todo’ constituído por 

‘partes’ funcionalmente integradas. Antes, é uma totalidade concreta inclusiva e macroscópica, 

constituída por totalidades de menor complexidade” (p. 59). Nessa perspectiva, de acordo com 

o autor, a categoria da contradição é a que promove o movimento e a transformação dessa 

totalidade concreta, ao passo que a mediação revela as relações entre as partes e entre estas e a 

totalidade. Assim, busca-se estudar a disciplina e a indisciplina no intuito de compreendê-la em 

sua totalidade, desvelando seu caráter contraditório e as relações que estabelece com o contexto 

no qual está inserida, com os sujeitos do processo ensino-aprendizagem e com a finalidade 

educacional. A seguir, apresenta-se um mapa mental que ilustra as categorias acima 

mencionadas. 

 

Mapa mental 04 – Categorias do método de Marx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Paulo Netto, 2011. 

 

De acordo com Leite (2017), o método de Marx é dialético porque [...] “parte da análise 

de polos contraditórios que em um confronto superam momento anterior, produzindo, através 

da própria ação sobre a realidade, uma nova realidade pensada” (p. 847). Assim, buscou-se 

CATEGORIAS 

DO MHD 

Totalidade 

 

Contradição 

 

Mediação 

 

• Concreta 

• De máxima complexidade 

• Constituída por totalidades 

de menor complexidade 

Dialética: movimenta e transforma a 

totalidade 

Apreende as relações entre as 

totalidades menos complexas e entre 

essas e a totalidade mais complexa 
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compreender as contradições do contexto onde a disciplina escolar está inserida, tendo em vista 

a realização de novas práticas pedagógicas direcionadas à Formação Humana Integral e 

fundamentadas teoricamente. 

O caráter histórico do método consiste, segundo Leite (2017), em revelar a dimensão 

diacrônica da realidade objetiva permitindo observá-la como processo. Dessa forma, busca-se 

compreender como a disciplina era percebida antigamente, como é concebida hoje e como pode 

ser compreendida, levando-se em conta a humanização e a emancipação dos educandos.  

Quanto ao procedimento técnico, a pesquisa realizada foi do tipo estudo de caso que se 

caracteriza por visar novas descobertas, enfatizar a interpretação em contexto, retratar uma 

determinada realidade de forma completa e profunda, possibilitar certo grau de generalização e 

representar os diferentes pontos de vista presentes em uma situação social, de acordo com 

Ludke e André (2018). 

O grau de generalização a que se refere os autores é denominado por eles de 

“generalização naturalista” em que o leitor poderá fazer uso do estudo questionando: o que 

posso aplicar desse caso na minha situação? Em lugar da pergunta: este caso é representativo 

do quê? Com isso tem-se uma generalização relativa e não absoluta. 

Nessa perspectiva, a presente pesquisa poderá contribuir para o encaminhamento da 

questão disciplinar em outros contextos diferentes deste que foi investigado, contudo ressalta-

se que essa contribuição dificilmente dar-se-á de forma integral, visto que as realidades 

educacionais são diferentes. Ainda com essa limitação, considerando que a indisciplina escolar 

é um tema recorrente nas instituições de ensino e que a constituição da disciplina é um desafio 

à prática docente, acredita-se que o estudo de caso objeto deste trabalho poderá ser proveitoso 

nos espaços onde ocorrem o processo ensino-aprendizagem.  

Quanto à natureza, destaca-se que o estudo é predominantemente qualitativo, uma vez 

que se buscou compreender o problema  a partir das suas múltiplas relações, levando-se em 

conta as informações e interpretações do contexto em que se insere a temática investigada. 

Conforme Macêdo e Evangerlandy (2018, p. 73), a pesquisa qualitativa “[...] procura 

interpretar os fenômenos ao invés de provar hipóteses por quantificações estatísticas”. Para eles, 

nesse tipo de abordagem, os critérios subjetivos como as opiniões, os valores e as manifestações 

dos sujeitos devem ser valorizados. 

Destacam-se como algumas das características da abordagem qualitativa o fato de ser 

realizada em ambiente natural, isto é, no local onde acontece o problema a ser investigado; de 

ter o pesquisador como seu principal instrumento de trabalho; dos dados coletados serem 

predominantemente descritivos; da preocupação com o processo ser maior do que com o 
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produto; e o fato de se enfatizar o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida (LUDKE;  

ANDRÉ, 2018). 

Contudo, não se descartou a pesquisa quantitativa, entendendo-a como abordagem que 

faz uso de análises estatísticas e/ou probabilísticas com resultados por meio de gráficos, tabelas, 

porcentagens, cálculos de erro, dentre outras formas de apresentação de dados (MACÊDO; 

EVANGERLANDY, 2018), pois foi necessário obter dados numéricos para subsidiar a análise 

qualitativa da pesquisa, como a quantidade de atos indisciplinares registrados no sistema 

acadêmico, por exemplo.  

Sobre a utilização de informações numéricas em pesquisas qualitativas Câmara (2013) 

destaca que uma abordagem não exclui a outra e que a pesquisa qualitativa “não se opõe em 

essência à quantitativa, vem abranger e suprir questões que não se limitam à descrição dos 

‘dados duros’, numéricos” (p. 191). Além disso, a abordagem quantitativa é coerente com o 

MHD, uma vez que o próprio Marx fez uso de instrumentos numéricos, além de diversas 

técnicas de pesquisa como pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas, observação 

sistemática e participante, análise de conteúdo, etc. (PAULO NETTO, 2011). 

Em relação aos objetivos que se almeja alcançar por meio deste estudo, ressalta-se que 

a pesquisa é do tipo descritiva-explicativa, uma vez que além de identificar as características e 

relações de determinado objeto de estudo, buscou-se determinar a natureza dessas 

características e relações (GIL, 2017). Assim, a investigação não pretendeu apenas descrever 

como a indisciplina se manifesta na sala de aula e como é conduzida pelos docentes, mas 

compreender suas causas, as formas de condução que levam em conta a FHI, as relações com 

o contexto social no qual os educandos estão inseridos, etc. Assim como não se buscou apenas 

relatar de que forma a disciplina se constitui no espaço da sala de aula, mas o porquê se constitui 

daquela maneira e os impactos disso na formação dos educandos. 

Os dados coletados foram interpretados através da análise de conteúdo, visto que essa 

técnica pode ser utilizada em pesquisas de abordagem qualitativa e quantitativa, tendo em vista 

descrever fenômenos tais como atitudes, valores, representações  e ideologias contidas nos 

textos, conforme afirma Gil (2017), isto é, consiste em uma técnica de análise que visa não 

apenas decodificar a mensagem expressa, mas “[...] desviar o olhar, buscando outra 

significação, outra mensagem, possível de se enxergar por meio ou ao lado da primeira” 

(CÂMARA, 2013, p. 182). Nesse sentido, buscou-se compreender não só o que está escrito, 

mas o que está implícito nos textos objetos de análise, no intuito de identificar a visão de 

sociedade, de educação e de disciplina que norteiam a prática pedagógica e o comportamento 

dos discentes. 
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4.3 A dinâmica de desenvolvimento da pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida entre o mês de outubro de 2019 e meados de abril de 2021. 

Como técnicas de coleta de dados foram utilizadas a análise documental, a observação 

sistemática in loco da pesquisa, bem como os questionários que foram aplicados aos 

participantes do estudo.  

Segundo Ludke e André (2018), a análise documental é uma técnica de abordagem 

qualitativa que, combinada com outras técnicas, contribui para o alcance de novos elementos 

relacionados ao problema pesquisado. Assim, são considerados documentos, dentre outros “[...] 

leis, regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários, autobiografias, jornais, 

revistas, roteiros de programa de rádio e televisão, livros, estatísticas e arquivos escolares” 

(LUDKE; ANDRÉ, 2018, p. 45). 

Nessa perspectiva, foram analisados o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) vigente 

(2019-2023), o qual contempla os pressupostos teóricos e as políticas de ensino, pesquisa e 

extensão do IFMA,  além de outras diretrizes; o Projeto Político Pedagógico (PPP) do Campus 

Timon; o Projeto Pedagógico do Curso de Eletroeletrônica (PPC); as normas disciplinares 

discentes, Resolução 032/2009 (trata do uso de uniforme escolar),  Resolução 009/2014 

(estabelece o Regimento Disciplinar Discente - RDD) e a Ordem de Serviço Nº 11/2019, a qual 

acrescenta normas de natureza operacional ao RDD do IFMA, no âmbito do Campus Timon.  

Além disso, foram analisados os registros das ocorrências indisciplinares constantes no 

sistema acadêmico da Instituição (Sistema Unificado de Administração Pública -SUAP). Nesse 

sistema, além das notas, frequências e outras funções acadêmicas, há possibilidade de registro 

dos atos indisciplinares praticados pelos estudantes, bem como das respectivas punições. O 

SUAP é alimentado pelos Assistentes de Alunos do Campus no caso dos registros referentes 

aos atos indisciplinares passíveis de advertência oral; as advertências escritas devem ser 

aplicadas e lançadas no referido sistema pelos Coordenadores de Curso; a suspensão assistida, 

nos casos de natureza leve e média, pelo Diretor de Desenvolvimento Educacional (DDE); a 

suspensão assistida relacionada aos casos de natureza grave e gravíssima, bem como o 

desligamento da Instituição serão aplicadas e registradas pelo Diretor Geral (IFMA, 2019b). O 

recorte temporal para a coleta de dados referente aos registros acima citados compreendeu os 

anos de 2019 e 2020. 

Quanto à observação, “para que se torne um instrumento válido e fidedigno de 

investigação científica, precisa ser antes de tudo controlada e sistemática, implicando na 

existência de um planejamento cuidadoso do trabalho e uma preparação rigorosa do 
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observador” (LUDKE; ANDRÉ, 2018, p. 28). Para isso, seguiu-se o roteiro que consta no 

Apêndice I deste trabalho, no intuito de registrar os fatos relacionados à disciplina/indisciplina, 

as impressões e posicionamentos dos sujeitos diante da questão disciplinar, bem como a 

maneira como percebem a educação e a sociedade.  

As anotações foram realizadas durante o atendimento dos discentes encaminhados pelos 

docentes ao SAA, em decorrência de prática de “ato indisciplinar”; nas reuniões do Conselho 

de Classe; e em conversas informais com os docentes.  A observação iniciou-se em 17/10/2019, 

data da primeira reunião do Conselho de Classe e estendeu-se até o dia 20/12/2019, final do 

período letivo e data da segunda e última reunião do Conselho de Classe. Retomou-se a 

observação no início do período letivo do ano seguinte (05/02/2020), porém foi necessário 

encerrar essa atividade em 16/03/2020, devido a suspensão das atividades presenciais do IFMA-

Campus Timon, em decorrência da pandemia provocada pela COVID-19. 

O questionário, por sua vez, compreende um conjunto de questões pertinentes ao tema 

investigado, tendo como objetivo conhecer a opinião e as impressões dos participantes da 

pesquisa sobre o problema em destaque, conforme sustenta Severino (2016). Assim, elaborou-

se questionários com questões abertas, fechadas e semiabertas (Apêndices G e H), as quais 

foram respondidas pelos docentes e discentes sujeitos da pesquisa, por meio da ferramenta 

google forms que consiste em um serviço gratuito e on-line disponibilizado pela empresa 

Google no intuito de contribuir com a coleta de informações diversas (BIJORA, 2018).  

De acordo com Andrade (2010), as questões fechadas são aquelas  que indicam opções 

de respostas ou se limitam à resposta afirmativa ou negativa; as questões abertas, por sua vez, 

dão liberdade de resposta e são apresentadas de forma textual; já as questões semiabertas 

apresentam características das questões fechadas e abertas, em que é possível responder a partir 

de opções sugeridas e de forma textual, livre. 

A aplicação do questionário aos sujeitos da pesquisa foi antecedida por um pré-teste 

(Apêndices D, E F), realizado no dia 14/12/2020, por meio do google forms, visando identificar 

a clareza e a pertinência das questões, o tempo necessário para resolvê-las, a possibilidade de 

categorização das respostas,  além de outros aspectos que possam medir a eficácia do 

instrumento tendo em vista alcançar os objetivos da pesquisa (GIL, 2017). Para isso, escolheu-

se três discentes e três docentes do curso de Ensino Médio Integrado ao Técnico de 

Eletromecânica, pois este apresenta contexto semelhante ao curso objeto da investigação, no 

que diz respeito à questão disciplinar. 

Com base nas respostas constantes nos questionários de pré-teste foram realizados 

alguns ajustes naqueles instrumentos de coleta de dados e posteriormente procedeu-se à 
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aplicação deste aos sujeitos da pesquisa, no dia 19/12/2020. Para tanto, realizou-se o convite 

aos docentes e discentes do referido curso, via contato telefônico convencional e mensagem de 

whatsapp, obtendo-se resposta positiva de sete docentes e dezenove discentes. 

Para compor a amostra planejou-se incluir os primeiros sujeitos que concordassem em 

contribuir com a pesquisa até o limite de 40% do total deles, uma vez que um percentual maior 

dificultaria a análise qualitativa dos dados no espaço de tempo de realização do mestrado (24 

meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, conforme regulamento do PROFEPT, 2018). 

No referido curso, conforme consta no horário letivo do Campus (IFMA-TIMON, 

2020a), atuam vinte e cinco docentes. Estes ministram aulas para noventa e nove discentes 

regularmente matriculados no período 2020.2, de acordo com as informações constantes no 

Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), os quais estão distribuídos em três 

turmas: 1º, 2º e 3º anos (IFMA, 2021a).  Nesse contexto, os sete docentes sujeitos da pesquisa 

representam 33,33% do total de docentes do curso e os dezenove discentes, 19,19% do total de 

discentes do curso. 

A análise dos dados foi realizada à luz dos autores que fundamentaram o estudo, sob a 

lente do MHD e através da análise de conteúdo. Para isso, seguiu-se as cinco etapas de análise 

sugeridas por Moraes (1999). A primeira delas foi a preparação, que corresponde à leitura do 

material, à definição do corpus da pesquisa, e à codificação deste, a qual foi usada na 

identificação dos documentos e na análise dos dados. O corpus da pesquisa, nessa conjuntura, 

corresponde ao “conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos 

procedimentos analíticos” (BARDIN, 2016, p. 126). O quadro abaixo demonstra o resultado 

dessa etapa.  

Quadro 02 - Codificação do corpus da pesquisa 

DOCUMENTOS CODIFICAÇÃO 

Projeto Pedagógico Institucional do IFMA (2019-2023)  PPI 

Projeto Político Pedagógico do Campus Timon (2014) PPP 

Projeto Pedagógico do Curso de Eletroeletrônica do Campus Timon 

(2015) 

PPC 

Resolução do IFMA Nº 032/2009 - Uniforme Escolar RUE 

Resolução do IFMA Nº 009/2014 - Regimento Disciplinar Discente RDD 

Ordem de Serviço do Campus Timon Nº 11/2019 - Regimento 

Disciplinar Discente 

OSRDD 

Registros das Ocorrências Indisciplinares dos Discentes do Curso de 

Eletroeletrônica (2019-2020) 

ROI 

Questionário Q 

Questionário Aplicado aos Professores QP1...QP7 

Questionário Aplicado aos Discentes QD1...QD19 
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DOCUMENTOS CODIFICAÇÃO 

Observação dos fatos OBS 

Observação do discurso dos docentes OBSP1... OBSP18 

Observação do discurso dos discentes OBSD1...OBSD22 
Fonte: Autora, 2021. 

 

A codificação dos questionários aplicados aos professores indica a manifestação dos 

sete participantes daquele segmento, em que a letra “P” se refere ao professor/professora e o 

numeral (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) representa o sujeito autor da mensagem. O mesmo padrão de 

codificação foi usado nos questionários aplicados aos discentes, em que o “D” indica discente 

e o numeral, o sujeito que está se manifestando. Codificação parecida foi atribuída às 

observações realizadas na Instituição, nas quais estão inseridos os participantes da pesquisa e 

os demais discentes e docentes do curso objeto da análise. 

A definição do corpus acima especificada levou em conta os critérios da pertinência, 

que representa a fidelidade aos objetivos da pesquisa, bem como o critério da exaustividade, o 

qual se refere à inclusão de todo o material coletado que se relaciona aos objetivos da pesquisa 

(BARDIN, 2016). 

 Na etapa seguinte denominada unitarização, realizou-se uma leitura mais aprofundada 

do corpus da pesquisa, no intuito de definir a unidade de análise e a unidade de contexto. Para 

Moraes (1999), a unidade de análise é o elemento do texto que será efetivamente analisado e 

comporá as categorias. Nessa perspectiva, de acordo com o autor, a unidade de contexto 

corresponde a uma parte maior do texto ou ao próprio texto no qual a unidade de análise está 

inserida. Logo, uma unidade de contexto poderá contemplar várias unidades de análise.  

Dessa forma, definiu-se como unidade de análise o tema, o qual consiste em uma 

afirmação sobre determinado assunto, de tamanho variável (frase, período, parágrafo, conjunto 

de parágrafos) e de valor semântico (BARDIN, 2016). Assim sendo, foram selecionadas em 

todo o corpus da pesquisa as unidades de análise cujos temas estavam relacionados às categorias 

que foram definidas na etapa seguinte. As unidades de contexto, por sua vez, são formadas por 

cada documento que compõe o corpus da pesquisa. 

Na terceira etapa da análise realizou-se a categorização, isto é, “o procedimento de 

agrupar dados considerando a parte comum existente entre eles” (MORAES, 1999, p. 06). 

Assim, de acordo com o autor, os dados (unidades de análise) são reunidos sob um título 

genérico, no intuito de facilitar a análise das informações. 

A definição das categorias, nesse contexto, levou em conta as qualidades necessárias à 

elaboração de um bom conjunto categorial, de acordo com Bardin (2016), quais sejam: a 
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exclusão mútua, a qual se refere à possibilidade de um elemento ser classificado em apenas 

uma categoria; a homogeneidade, que diz respeito à organização das categorias pelo mesmo 

princípio de classificação; a pertinência, que se relaciona aos objetivos e à questão norteadora 

da pesquisa; a objetividade referente à clareza apresentada no enunciado do título das categorias 

e nos critérios de seleção das unidades de análise que as comporão, de maneira que a qualidade 

da exclusão mútua possa ser preservada; e a produtividade, que diz respeito à capacidade de 

produzir resultados férteis, isto é, de produzir ou ampliar o conhecimento, no âmbito do 

fenômeno investigado. 

Sendo assim, foram definidas as seguintes categorias: concepções de disciplina e 

indisciplina, em que se destacou a subcategoria concepções de educação; encaminhamento da 

questão disciplinar em sala de aula, na qual insere-se a subcategoria atos indisciplinares; causas 

da indisciplina; e disciplina e indisciplina na perspectiva da FHI. As unidades de análise que 

compuseram cada categoria e subcategoria foram selecionadas a partir da codificação abaixo 

especificada, a qual foi aplicada aos documentos que formaram o corpus da pesquisa. 

 

Quadro 03 – Codificação do conjunto categorial 

CATEGORIAS CODIFICAÇÃO SUBCATEGORIAS CODIFICAÇÃO 

Concepções de 

disciplina 

1 Concepções de educação 1.1 

Encaminhamento da 

questão disciplinar em 

sala de aula 

2 

Atos indisciplinares 2.1 

Causas da indisciplina 
 

3 
_________ _________ 

Disciplina e 

indisciplina na 

perspectiva da FHI 

4 

_________ _________ 

Fonte: Autora, 2021. 

 

Posteriormente, deu-se prosseguimento à análise executando a etapa da descrição, a qual 

consiste em apresentar “um texto síntese em que se expresse o conjunto de significados 

presentes nas diversas unidades de análise incluídas em cada uma das categorias” (MORAES, 

1999, p. 09). Assim, para cada categoria foram apresentadas informações extraídas das unidades 

de análises, no intuito de expressar o conteúdo das mensagens presentes nos documentos e nas 

manifestações dos sujeitos da pesquisa. Além disso, fez-se uso de citações diretas dos dados 

originais a fim de fundamentar as informações sintetizadas. 



77 
 

 

Descrever as informações coletadas de forma sintetizada é de extrema importância para 

a análise de dados, mas na perspectiva da análise de conteúdo é preciso ir além, razão pela qual 

realizou-se a interpretação, última etapa do processo de análise, a qual visa compreender 

profundamente não apenas “os conteúdo manifestos pelos autores, como também os latentes, 

sejam eles ocultados consciente ou inconscientemente” (MORAES, 1999, p. 10). Para isso, 

buscou-se o significado das mensagens a partir do MHD, através das categorias de totalidade, 

contradição e mediação, bem como fundamentou-se nos autores que compõem o referencial 

teórico desse trabalho.   

As três últimas etapas acima mencionadas serão abordadas de forma detalhada no 

capítulo seguinte, uma vez que compõem a análise dos dados da pesquisa. 

No que diz respeito aos aspectos éticos da pesquisa, destaca-se que a investigação 

realizou-se mediante assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE- 

(Apêndice A)  pelos sujeitos da pesquisa maiores de dezoito anos e de Termo de Assentimento 

Livre e Esclarecido-TALE- (Apêndice C) para os menores de dezoito anos, o qual foi 

autorizado por seu responsável legal, por meio do TCLE para responsável (Apêndice B), com 

o intuito de garantir a integridade física e moral de todos os envolvidos, bem como o sigilo 

quanto à identificação destes, sendo facultado ao participante retirar-se do estudo a qualquer 

momento, sem dano algum a este e garantida toda assistência necessária em qualquer fase do 

estudo.  

Destaca-se, também, que o anonimato dos sujeitos observados foi totalmente mantido, 

inclusive tomou-se o cuidado de não fornecer qualquer evidência que viesse a identificá-los, 

bem como buscou-se descrever os fatos de forma respeitosa e objetiva, conforme preceitua 

Ludke e André (2018). 

Além disso, é válido mencionar que o projeto da presente pesquisa foi aprovado em 

03/07/2020 pelo Comitê de Ética da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB, que 

fica localizada na cidade de São Luís – MA. 

A partir dos resultados deste estudo, do referencial teórico adotado e da colaboração do 

público destinatário (professores do curso de Eletroeletrônica)  foi elaborado um produto 

educacional em formato de Guia Teórico-Prático tendo em vista auxiliar a prática docente no 

que diz respeito à questão disciplinar, rumo à Formação Humana Integral. As considerações 

sobre o referido produto constam no capítulo cinco deste texto.  
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5 ANÁLISE DOS DADOS  

 

  

É preciso que a análise não se restrinja ao que 

está explícito no material, mas procure ir mais a 

fundo, desvelando mensagens implícitas, 

dimensões contraditórias e temas 

sistematicamente “silenciados” 

(LUDKE; ANDRÉ, 2018, p. 57). 

 

A análise de dados que se inicia busca compreender a questão disciplinar indo além da 

aparência e em direção a sua essência, conforme defende o método científico empregado nessa 

pesquisa, qual seja, o MHD. Isso implica partir da realidade empírica; conhecer as partes que a 

constitui; relacioná-las ao contexto histórico-social no qual estão inseridas; realizar o caminho 

inverso analisando o todo na sua conexão com as partes, no intuito de entender as relações que 

se estabelecem, as contradições envolvidas, a dinâmica de funcionamento do fenômeno 

investigado; e produzir uma síntese daquela realidade, isto é  o concreto pensado (LEITE, 2017). 

Sendo assim, buscou-se utilizar uma técnica de análise de dados coerente com o MHD, 

razão pela qual foi adotada a análise de conteúdo, uma vez que esta “ajuda a reinterpretar as 

mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de uma 

leitura comum” (MORAES, 1999, p. 02), o que não significa distorcer a realidades dos fatos, 

mas “compreender as características, estruturas ou modelos que estão por trás dos fragmentos 

de mensagens tomados em consideração” (CÂMARA, 2013, p. 182). Assim, o pesquisador não 

só interpreta a mensagem, mas a reinterpreta também, buscando seu significado simbólico. 

Neste capítulo, por meio da análise de conteúdo, far-se-á a descrição e a interpretação 

das informações coletadas, a partir das categorias concepções de disciplina e indisciplina, 

encaminhamento da questão disciplinar em sala de aula, causas da indisciplina, além da 

categoria disciplina e indisciplina na perspectiva da FHI, as quais foram definidas levando-se 

em conta os critérios da exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade e 

produtividade, sugeridos por Bardin (2016). Antes, porém, é importante explicitar os critérios 

de composição de cada categoria. 

Para compor a primeira categoria foi utilizado como critério de seleção as unidades de 

análise cujo tema versasse sobre a forma como a Instituição e os sujeitos da pesquisa entendem 

a questão disciplinar (disciplina e indisciplina). As concepções de disciplina e indisciplina, 

ancoram-se em concepções de educação, razão pela qual estas configuram-se como uma 

subcategoria daquelas. Para compô-la incluiu-se as unidades de análise cujo tema expressasse 
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o entendimento da Instituição e dos sujeitos da pesquisa sobre a educação escolar, indicando 

assim seus pressupostos teóricos. 

A segunda categoria foi constituída a partir das unidades de análise cujo tema fizesse 

referência à forma como os docentes constroem a disciplina em sala de aula e como lidam com 

a indisciplina, naquele contexto. No tocante a esse último aspecto, foi necessário compreender 

de que forma a indisciplina se manifesta, fazendo emergir a subcategoria atos indisciplinares, a 

qual é composta de unidades de análise que dizem respeito aos atos praticados pelos discentes, 

no âmbito da sala de aula, e classificados pelos sujeitos da pesquisa como sendo “indisciplinares” 

bem como aqueles praticados pelos educandos e inseridos no SUAP, com base na classificação 

de “atos indisciplinares” estabelecida pelo RDD da Instituição. 

A  terceira categoria emergiu da necessidade de compreender o que há por trás do “ato 

indisciplinar” praticado pelos discentes do IFMA Campus-Timon. Com isso, busca-se entender 

suas causas. Embora essa categoria não se vincule diretamente ao objetivo geral dessa pesquisa, 

está indiretamente ligado a ele, pois a análise acerca da forma como a questão disciplinar é 

conduzida e sua relação com a FHI requer também uma compreensão das causas da indisciplina, 

considerando-se que o fenômeno está sendo investigado na perspectiva da totalidade, conforme 

mencionado anteriormente. Assim, a categoria foi elaborada incluindo-se como critério de 

seleção as unidades de análise que fazem referência à percepção dos sujeitos das pesquisa sobre 

as  causas da indisciplina. 

Já a última categoria foi constituída a partir de unidades de análise cujos temas estavam 

relacionados à compreensão dos sujeitos da pesquisa sobre o papel da disciplina no contexto da 

Formação Humana Integral, bem como a percepção deles acerca da condução da indisciplina 

quando se tem como horizonte a FHI. É oportuno enfatizar que a análise se encontra vinculada 

aos objetivos da pesquisa e ao MHD. 

 

5.1 Concepções de disciplina: as percepções dos sujeitos e da escola 

 

Esta categoria reúne ideias  acerca das concepções de disciplina e indisciplina no 

contexto da escola e, em especial da sala de aula, provenientes das manifestações de docentes 

e discentes do curso de Eletroeletrônica do IFMA-Campus Timon, bem como dos relatos e fatos 

observados, das informações constantes no RDD, além de incluir a subcategoria concepções de 

educação. 

De acordo com os sujeitos da pesquisa, o discente disciplinado é aquele que obedece as 

regras estabelecidas/acordadas pela escola/professores, que tem boas maneiras e sabe respeitar 
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os outros, além de demonstrar interesse em aprender, cumprindo com suas obrigações escolares: 

  

que segue as normas discentes da escola e trato construído entre professor e 

discente em sala de aula (QP2);  

é o que zela pelas normas estabelecidas, regulamentos, diretrizes para o bom 

convívio social, harmônico e funcional de todo o processo educativo (QP5);  

é um aluno que respeita professores e seus colegas(outros alunos) e presta atenção 

nas aulas (QP4);  

é quem realiza todas as atividades, é respeitoso com professores e colegas, que 

respeita todas as regras (QD1);  

é um aluno pontual, educado, que faz as tarefas pedidas(QD11).  

 

Discente indisciplinado, nessa conjuntura, é aquele que não cumpre as regras, que tem 

dificuldades para conviver respeitosamente com os outros, que é desinteressado e não realiza 

suas obrigações escolares. Esse entendimento sobre discente indisciplinado acima mencionado 

coaduna com o discurso de um docente manifestado durante uma reunião do Conselho de Classe: 

 

Acredito que o objetivo dos IFs é formar técnicos, mas nossos alunos não têm 

comprometimento, responsabilidade e um mínimo de disciplina para seguir ordem em 

um ambiente de periculosidade. Eles serão reprovados logo na etapa do recrutamento 

porque não têm conduta cívica, não sabem perguntar, nem usar a boa educação 

(OBSP8).  

 

Essa forma de perceber o discente indisciplinado também converge com o previsto no 

RDD do IFMA, quando este define que 

Atos indisciplinares são quaisquer violações dos preceitos de ética, dos deveres e das 

obrigações  escolares, das regras de convivência social e dos padrões de 

comportamento atribuídos aos alunos em função do sistema de ensino no qual o 

Instituto Federal do Maranhão está submetido (RDD, 2014, p. 04). 

 

 Nesse contexto, observa-se que predomina nos discursos dos sujeitos e no conteúdo do 

RDD da Instituição  a concepção de disciplina enquanto técnica de controle do comportamento 

em que o educando se encontra numa posição passiva, subserviente ao mestre. Contudo, esse 

tipo de formação visa adaptar os sujeitos  às necessidades do sistema econômico vigente 

(REBELO, 2011) e, portanto, não está comprometida com a FHI, isto é, com a formação do 

homem em todos os sentidos, das faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da 

capacidade de sua satisfação, em oposição ao homem alienado e unilateral da sociedade 

capitalista (MANACORDA, 2007) 

Considerando que neste trabalho se defende uma concepção de disciplina que contribua 

para a FHI, adotou-se a concepção sustentada por Vasconcellos (2009), para quem a disciplina 

corresponde a um  “processo de organização da coletividade de sala de aula e da escola, 

resultante da capacidade do sujeito de se autogovernar, autorreger-se, autodeterminar-se, 
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autoproduzir-se” (p. 92), tendo em vista atingir conscientemente os objetivos educacionais. 

Com isso, a disciplina contribui para uma participação consciente do educando em seu processo 

de aprendizagem e para a conscientização deste enquanto sujeito social que compreende o 

caráter histórico da realidade e, portanto, percebe as possibilidades de transformação (FREIRE, 

2019).  

Observou-se, também, em algumas falas dos discentes, uma relação da disciplina com 

o processo ensino-aprendizagem, quando se referiram ao cumprimento das obrigações 

escolares, à realização das atividades propostas, contudo essa relação se mostrou mecânica, em 

que o docente exige a realização das tarefas, as quais devem ser prontamente executadas pelos 

discentes. Para Carvalho (2016), essa relação é imprescindível, uma vez que a disciplina não 

existe em função de si mesma, mas em razão do processo ensino-aprendizagem, constituindo-

se de regras e métodos que promovam a aprendizagem autônoma dos educandos, que não 

apenas possibilite a apropriação do conhecimento já existente, mas a sua transformação, o que 

não é viável através  do estabelecimento de regras mecânicas que aprisionem a criatividade e a 

criticidade desses sujeitos. 

Nesse sentido, a disciplina irá ao encontro da autorregulação do educando, a qual se 

constrói tanto por meio da internalização dos fatores externos (nível intersubjetivo), como dos 

fatores internos (nível intrassubjetivo), de acordo com Vygotsky (2001). 

Além disso, constatou-se nas manifestações dos sujeitos e no RDD certa confusão entre 

indisciplina e incivilidade, reforçando a ideia de disciplina como técnica de controle do 

comportamento que se dissocia do processo ensino-aprendizagem ou se associa a esse de forma 

mecânica. Isso pode ser percebido, nas referências ao desrespeito, à falta de educação, à 

violação das regras de convivência social, etc. Porém, é importante ressaltar a diferença entre 

esses dois conceitos para que a disciplina possa ser construída de forma vinculada  às 

experiências concretas da sala de aula, de cada área do conhecimento, e a indisciplina possa ser 

percebida e encaminhada nesse contexto, como defende Carvalho (2016). 

A indisciplina, nessa perspectiva, diz respeito“[...]fundamentalmente, a rupturas 

relacionadas às esferas pedagógicas e normativas da escola” (GARCIA, 2006, p.124); ao passo 

que a incivilidade, “se refere a condutas que se contrapõem às regras da boa convivência” 

(CHARLOT, 2002, apud. GARCIA, 2006, p. 125). Dessa forma, a incivilidade não tem 

natureza pedagógica e, portanto, não pode ser percebida como indisciplina, o que não significa 

desconsiderá-la no contexto escolar, mas compreendê-la como tal, buscando as origens daquele 

comportamento, questionando até que ponto a instituição escolar está contribuindo para 

ratificar ou naturalizar aquela situação e o que ela pode fazer para mudar, ou ao menos, atenuar 
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aquela realidade. 

Foi possível também observar que as concepções de disciplina estão presentes nas 

respostas dos sujeitos sobre as normas disciplinares discentes da Instituição. Além disso, 

buscou-se compreender o alcance dessas normas para docentes e discentes e a avaliação que 

eles fazem desse regramento. 

A princípio, buscou-se identificar se os sujeitos da pesquisa conhecem as normas 

disciplinares discentes e obteve-se as respostas abaixo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os gráficos acima, a maioria dos docentes (6) conhecem as normas, 

enquanto que a maioria dos discentes (14) as desconhecem. Contudo, destaca-se que as 

respostas dos discentes quando afirmam que não conhecem as normas são improcedentes, uma 

vez que estas são socializadas no início do período letivo e no cotidiano escolar, pelos 

Assistentes de Alunos da Instituição (OBS).  

Assim, é possível que as respostas dos discentes estejam mais vinculadas ao significado 

das normas do que à existência delas em si. Nesse caso, a importância das normas não está no 

fazer ou deixar de fazer algo; na proibição ou na permissão; na mera apresentação de um 

regimento, mas nas razões pelas quais se deve proceder de uma determinada maneira, isto é, 

nos princípios que sustentam as normas, razão pela qual os discentes precisam não apenas 

conhecer, mas discutir as normas para que façam sentido para eles (LA TAILLE, 2013). 

Aos sujeitos que responderam conhecer as normas foi também perguntado se eles 

concordam com estas e obteve-se as respostas abaixo: 
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Fonte: Questionário da pesquisa Fonte: Questionário da pesquisa 

Gráfico 01 – Alcance das normas 
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A avaliação da maioria dos docentes e dos discentes indica que eles não estão satisfeitos 

com as normas, pois 83% dos docentes afirmam não concordarem integralmente com estas e 

60% dos discentes também têm a mesma opinião, além de outros que não concordam com as 

normas em nenhum aspecto delas (20% dos discentes). Do total de respostas apenas 17% dos 

docentes e 20% dos discentes concordam integralmente com o regramento institucional em 

análise.  

Visando compreender a insatisfação/satisfação dos sujeitos, solicitou-se que eles 

justificassem a avaliação que fizeram sobre as normas. Predominou no discurso da maioria dos 

docentes, queixas em relação à morosidade para aplicação das punições. Já os discentes não 

externaram os motivos da insatisfação, apenas destacaram que consideram importantes as 

normas do IFMA – Campus Timon, o que comprometeu a compreensão da insatisfação deles 

quando destacaram que ao menos em parte não concordam com as normas: 

 

Sobre as reincidências. Muitas chances. Talvez se fossem menos, os pais seriam 

chamados de forma mais imediata e poderiam auxiliar a escola nessas questões 

(QP1). 

Parcialmente. A forma como o processo de aplicação de punições as vezes acontece 

de forma lenta (QP7). 

É importante ter normas disciplinares para uma boa educação e formação 

profissional do aluno e também ajudar na convivência na sala de aula (QD9) 

Acredito que as normas disciplinares são adequadas para o tipo de escola que 

estudamos (QD18). 

 

 

No tocante à morosidade para aplicação das punições, destaca-se que ela foi mais 

observada nos casos passíveis de suspensão e desligamento da instituição, em que o processo 

para apuração dos fatos (45 dias) e  julgamento (5 dias)  poderá durar até 50 dias (RDD, 2014). 

Gráfico 03 – Avaliação das 

normas pelos docentes 

Gráfico 04 – Avaliação das 

normas pelos discentes 
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Contudo, no cotidiano do Campus Timon esse prazo tem sido extrapolado diversas vezes 

(OBS), o que pode impossibilitar a aplicação de uma medida que efetivamente leve o discente 

a refletir sobre seus atos, considerando que um lapso temporal muito grande dificulta 

estabelecer uma relação entre o ato praticado e a punição sofrida (WERNECK, 2010). Nesse 

sentido, é importante que a Instituição avalie essa situação para que a norma seja um 

instrumento válido e atinja seu objetivo. 

O ponto mais relevante para o propósito desta pesquisa, no que diz respeito à percepção 

dos sujeitos sobre as normas disciplinares discentes, é perceber a concepção de disciplina deles 

esteja ela explícita ou implícita. O comparecimento dos pais à escola para saber do 

comportamento dos filhos, a valorização da punição para o controle do comportamento dos 

educandos e a associação da disciplina às normas de convivência citados pelos sujeitos revelam 

uma concepção de disciplina tradicional, cujo objetivo é moldar o comportamento dos 

educandos (ARANHA, 2006), distanciando-se da concepção de disciplina diretamente 

vinculada ao processo ensino-aprendizagem, que possibilite caminhos para aprendizagem, 

como sustenta Carvalho (2016) e que vise a apropriação crítica do conhecimento (SAVIANI, 

2013), a qual defendemos. 

Com isso, não se quer dizer, por exemplo, que as regras de convivência não têm 

importância no ambiente escolar, mas que elas precisam estar vinculadas aos princípios e aos 

valores que foram conhecidos e problematizados por toda a comunidade escolar, o que 

possibilita a internalização das regras e a autonomia dos educandos (LA TAILLE, 2013), 

dispensando a imposição das normas e a padronização dos comportamentos. Além disso, é 

importante enfatizar que as regras de convivência não estão inseridas diretamente na relação 

pedagógica (docente-conhecimento-discente) como a disciplina, mas que regem as relações 

sociais de forma geral (GARCIA,  2006). 

A concepção de disciplina / indisciplina está ancorada em uma forma de compreender e 

realizar o processo educacional, assim como na finalidade que esse processo visa alcançar, 

razão pela qual chegamos à subcategoria concepção de educação.  

 A concepção de educação presente no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFMA, 

documento que orienta e fundamenta a prática pedagógica de todos os seus campi, diz respeito 

a uma educação omnilateral, politécnica que visa a formação do educando em todas as 

dimensões, unindo teoria e prática, partindo do pressuposto de que o homem é um ser social 

capaz de transformar a sociedade na qual está inserido:  
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O ser humano que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

quer formar é aquele capaz de fazer análise crítica da realidade, um ser humano 

transformador do coletivo, capaz de modificar a relação com sua realidade a partir da 

sua problematização e do rompimento de suas estruturas, buscando soluções para os 

possíveis conflitos e questionamentos, contribuindo para a construção de uma 

sociedade justa, democrática, cidadã e ética, fundamentada nos princípios do diálogo, 

que deve ser estabelecido com os iguais e com os diferentes (p.07).  
Nesta perspectiva, cabe assegurar a indissociabilidade entre educação e prática social 

no sentido de reconhecer a historicidade dos sujeitos e dos conhecimentos no processo 

de ensino e aprendizagem. Esta indissociabilidade é constituinte de um projeto 

educativo que objetiva a transformação social. [...] Optou-se em não formar discentes 

treinados, mas sujeitos pensantes que desenvolvam sua autonomia intelectual, com 

emancipação e consciência crítica solidamente erguida a partir do legado cultural da 

humanidade. (p. 12). 

Na Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto Federal do Maranhão, 

a formação discente funda-se nas concepções de Politecnia e omnilateralidade, na 

perspectiva de formação para além das exigências do mercado de trabalho. Ou seja, 

uma formação voltada para o desenvolvimento humano perpassando o domínio 

intelectual da técnica, bem como a apreensão dos saberes para transformar a si mesmo, 

transformando realidades, em um ambiente humanizador. (p. 14). 

 

 

A concepção de educação presente tanto no PPP, como no PCE do IFMA- Campus 

Timon oscila entre uma educação omnilateral, politécnica e unitária e uma educação 

fundamentada na Pedagogia das Competências, com foco na empregabilidade, na supremacia 

da prática em relação à teoria e na adequação às demandas do sistema econômico:  

 

Tipo de sujeito que desejamos formar: Cidadãos críticos, transformadores, éticos, 

responsáveis, com uma visão holística e empreendedora, capazes de desenvolver 

ações de forma sustentável e de respeito ao próximo e ao meio ambiente. (PPP, 2014, 

p. 09). 

o papel a ser desempenhado pelo Câmpus Timon deve contribuir para superação da 

racionalidade técnica rumo ao desenvolvimento de novas formas de interação e 

apropriação do conhecimento, mais adequadas à dinamicidade da sociedade da 

informação. (PPP, 2014, p. 21).  

Comungamos com Marise Ramos (2013) na defesa de uma educação unitária, 

politécnica e omnilateral [...] A proposta de escola unitária expressa uma educação de 

qualidade como um direito de todos terem acesso aos conhecimentos construídos pela 

humanidade, à cultura e aos meios necessários para entrar no mundo do trabalho (PPP, 

2014, p. 24).  

É papel da Educação, fundamentada numa perspectiva humanista, formar cidadãos 

trabalhadores e conhecedores de seus direitos e obrigações que, a partir da apreensão 

do conhecimento, da instrumentalização e da compreensão crítica desta sociedade, 

sejam capazes de empreender uma inserção participativa, em condições de atuar 

qualitativamente no processo de desenvolvimento econômico e de transformação da 

realidade[...] O mercado de trabalho atual requer profissionais com uma visão 

holística com conhecimentos de sistemas eletrônicos e até mesmo mecânicos [...] 

Assim, sentiu-se necessidade da oferta de formação de profissionais que conheçam os 

fundamentos de cada uma destas tecnologias e possam trabalhar com elas 

integradamente. (PCE, 2015, p. 6). 

o profissional técnico em eletroeletrônica poderá ainda ser um empreendedor 

constituindo sua empresa sob orientação do SEBRAE [...] (PCE, 2015, p. 7). 

Por se tratar de uma proposta curricular que tem por finalidade formar técnicos de 

nível médio, especial atenção será dedicada às atividades práticas, pois, segundo a 

resolução CNE/CEB nº 04/99, em seu Art. 9º, “A prática constitui e organiza a 

educação profissional” (PCE, 2015, p. 11). 
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A concepção de educação manifestada por vários docentes indicou separação entre 

conhecimentos específicos (próprios dos componentes curriculares da formação profissional) e 

os conhecimentos gerais (inerentes às Ciências Humanas, Exatas, da Natureza, Linguagens e 

Códigos): 

Os IFs devem ser Instituições de excelência que visam formar técnicos(OBSP9);  

O ENEM é importante para os alunos, mas o foco do Campus deve ser a formação de 

profissionais de qualidade(OBSP10); 

Os jovens que ingressam no IFMA não querem ser técnicos e apenas usam o ensino 

de qualidade que nós ofertamos como trampolim para ingressar nas universidades 

públicas (OBSP11). 

 

Também, observou-se que na prática pedagógica os professores do eixo da formação 

específica trabalham de forma desarticulada com os professores do eixo da formação geral, a 

exemplo da Semana de Engenharia, evento que ocorre anualmente no Campus Timon e que é 

organizado pelos professores da área profissional dos cursos de EMI em Eletroeletrônica, 

Eletromecânica e Edificações, sem integração com os professores da área de conhecimentos 

gerais (OBS). 

A omnilateralidade e a politecnia são categorias propostas por Marx (1982), quando este 

afirma que a formação humana não deveria se restringir ao mero treinamento, mas deveria 

incluir todas as dimensões humanas (intelectual, física e tecnológica) sob pena de formar 

sujeitos unilaterais e alienados, incapazes de compreender o seu papel histórico na construção 

da sociedade, razão pela qual defendia a união entre instrução e trabalho, trabalho intelectual e 

trabalho manual, teoria e prática, tendo em vista a transformação social.  

Inspiradas nessa concepção de educação encontram-se a Pedagogia Libertadora que visa 

a emancipação e a humanização dos educandos por meio da conscientização desses quanto ao 

papel social que lhe cabe rumo à libertação da opressão (FREIRE, 1987) e a PHC que defende 

a apropriação e a transformação do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade 

tendo em vista instrumentalizar o educando para uma prática social que  defenda a construção 

de uma sociedade verdadeiramente justa  (SAVIANI, 2013).  

Nessa conjuntura, o EMI, forma de organização do ensino médio em que se insere o 

curso objeto desta pesquisa, representa o embrião da Formação Humana Integral e portanto, 

omnilateral, politécnica, uma vez que seu currículo integraliza conhecimentos gerais e 

conhecimentos profissionais, porém a FHI ultrapassa o nível da integralização curricular, pois 

está comprometida “com a luta pela superação do dualismo estrutural da sociedade e da 

educação brasileira” (CIAVATTA, 2014, p. 197). A escola unitária, nessa perspectiva, seria o 
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local onde aconteceria a FHI tendo em vista oportunizar a todos, através de uma formação geral 

sólida e da formação específica, a possibilidade de serem intelectuais orgânicos aptos para 

dirigir e não sujeitos preparados para serem dirigidos (GRAMSCI, 2001). 

A Pedagogia das Competências, por seu turno, tem como objetivo a formação de sujeitos 

polivalentes, capazes de adquirir conhecimentos e mobilizá-los para atender as diversas 

necessidades do mercado de trabalho, com foco na criatividade, empregabilidade e 

pragmatismo, promovendo a formação de sujeitos unilaterais e a ruptura entre teoria e prática 

(RAMOS, 2001). A função da educação, nesse cenário, é adaptativa, isto é, visa preparar os 

educandos para atender os interesses do sistema econômico, ignorando todos os problemas 

sociais advindos e fortalecidos por esse sistema. 

Diante do exposto observa-se que prevalece entre os sujeitos participantes deste estudo 

a concepção de disciplina/indisciplina ligada ao controle do comportamento dos educandos e 

às regras do bom convívio social, porém desvinculadas do processo ensino-aprendizagem, 

assim como identificou-se a forte presença de uma concepção de educação ancorada na 

Pedagogia das Competências. Nessa perspectiva, a concepção tradicional da disciplina 

empregada no âmbito da pedagogia das competências visa treinar mão-de-obra e vai de 

encontro à FHI e ao encontro de uma formação profissional stricto sensu que, segundo Ramos 

(2001), alimenta e impulsiona a extração de mais valia, promove a exploração da classe 

trabalhadora e amplia a extrema desigualdade social existente em nosso país, uma vez que o 

sistema econômico ao qual serve não é capaz de incluir todos os sujeitos. Constatada essa 

realidade, também é oportuno refletir sobre as possíveis razões  dessas formas de pensar e viver 

a educação e a disciplina acima destacadas. 

Uma das razões que pode explicar a forma de conceber a disciplina como técnica de 

controle do comportamento humano, a qual se enraizou no contexto educacional desde o século 

XVIII, quando foi fortemente empregada nos presídios (FOUCAULT, 1987), é a falta de 

formação inicial e continuada que contemple essa temática, conforme foi constatado 

anteriormente. Com isso, a questão disciplinar  não é estudada, nem tão pouco discutida o que 

faz perpetuar a concepção tradicional de disciplina a qual, segundo Aranha (2006), submete o 

discente ao cumprimento rigoroso e dogmático de regras estabelecidas pelos docentes, cujo 

descumprimento é punido por castigos arbitrários. Ademais,  a lacuna deixada na formação dos 

docentes por não discutirem um tema de extrema relevância a sua prática profissional, como a 

questão disciplinar, representa uma ruptura entre a teoria e a prática que possibilita o 

pragmatismo e o exercício de uma atividade profissional desvinculada de qualquer 

transformação social  (RAMOS, 2001).  
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A ênfase na Pedagogia das Competências também pode ter suas raízes na formação 

inicial e continuada dos docentes, quando esta não os prepara para o exercício profissional e/ou 

quando não reconhece e não problematiza o contexto social, político e econômico, no qual a 

educação escolar está inserida. De acordo com Moura (2014), vários docentes que atuam na 

EPT não possuem formação pedagógica, uma vez que não são licenciados, mas bacharéis e 

tecnólogos, contratados para ministrar aulas nos componentes curriculares do eixo de 

conhecimentos específicos. Além disso, segundo o autor, há docentes licenciados que precisam 

de formação política para compreender os fundamentos teóricos da EPT, sua função social, as 

disputas ideológicas nas quais está imersa, o que sugere a participação desses profissionais em 

cursos de graduação, pós-graduação ou Formação Inicial e Continuada-FIC (cursos de pequena 

duração)  voltados para suprir essas necessidades, do contrário teremos mestres, doutores e pós-

doutores atuando como treinadores de capital humano para o mercado de trabalho. 

Há ainda outra reflexão a ser feita: a quem interessa formar sujeitos úteis, dóceis e 

competentes? Certamente não é à classe trabalhadora mais empobrecida do nosso país, mas aos 

detentores do capital que vivem da exploração de mão de obra barata e do desejo desenfreado 

de acumulação de riqueza, em desrespeito à ética e à justiça social. Nessa perspectiva, a 

disciplina contribui para a manutenção da realidade existente e para a adaptação dos sujeitos às 

necessidades dessa realidade, desvinculando-se da transformação social necessária à construção 

de um mundo melhor para todos.  

  

 

5.2 Encaminhamento da questão disciplinar em sala de aula 

 

 Encaminhar a questão disciplinar, na perspectiva deste trabalho, refere-se às diversas 

formas de constituir a disciplina em sala de aula, bem como às diferentes maneiras de conduzir 

a indisciplina. Sendo assim, essa categoria inclui as posturas dos docentes frente à questão 

disciplinar, destacadas pelos sujeitos da pesquisa e observadas no contexto do curso objeto de 

análise, além da subcategoria atos indisciplinares. 

 Segundo os sujeitos da pesquisa, a disciplina é constituída por meio do diálogo, 

buscando acordar ou determinar as regras necessárias ao bom desenvolvimento da aula; do 

estabelecimento de critérios para a avaliação qualitativa, incluindo nestes o bom 

comportamento; e da organização do espaço da sala de aula, porém os depoimentos de alguns 

professores demonstraram certa indiferença à disciplina:  

 

através de diálogo e principalmente acordos(QP1);  
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fazendo com que o aluno se concentre no assunto e estipulando regras para a nota 

qualitativa, bem como: participação, comportamento, assiduidade, 

responsabilidade e inciativa (QP3); 

os faço, quebrando o posicionamento tradicional das carteiras, colocando a sala 

em pequenos grupos circulares ou círculos maiores, na linguagem professoral, nas 

condutas e práticas educativas e, outros por menores (QP5);  

pra quê nos esforçarmos se os alunos não querem aprender? Temos que dar aula 

para quem está interessado, isso é uma técnica de plateia (OBSP12);  

os professores sempre mostram um plano de ensino, regras que devemos seguir 

pra ter um bom desempenho durante o ano (QD11);   

dão pontos e qualitativos aos que respondem certas perguntas que só podem ser 

respondidas por quem está focado na aula (QD13);  

alguns professores não se preocupam com a bagunça (QD7). 

 

Assim, observou-se que a constituição da disciplina está frequentemente ligada às 

regras que visam ao controle do comportamento dos discentes e à “boa ordem”, ainda que 

tenham sido elaboradas através de acordos entre os sujeitos do processo ensino-

aprendizagem. Contudo, Carvalho (2016) destaca que nem sempre as regras estão 

relacionadas à “boa ordem” e que, no contexto da sala de aula, estão diretamente ligadas aos 

objetivos e conteúdos escolares, pois são caminhos para a aprendizagem. Nesse sentido, é 

importante refletir, por exemplo sobre quais regras são necessárias para que o educando se 

aproprie e também transforme os conhecimentos da  Matemática, da História, da Análise de 

Circuito, etc. 

 Além disso, Vasconcellos (2009) destaca que a constituição da disciplina em sala de 

aula também inclui a criação de vínculos, em especial os relacionados ao sentido do estudo 

e à afetividade. Sobre o primeiro, o autor enfatiza que o educando precisa compreender o 

significado do estudo para que o conhecimento sistematizado pela escola faça sentido para 

ele e isso exige do educador, enquanto mediador do processo pedagógico, clareza sobre sua 

função social e sobre os pressupostos teóricos da escola previstos no PPP, no intuito de 

encontrar elementos teórico-metodológicos que visem responder indagações como:  “que 

perspectivas apresentar aos alunos? Estudar para quê? Ser alguém na vida, garantir o seu? 

Qualificar-se para o trabalho? Desenvolver-se plenamente como ser humano? Ajudar a 

transformar a realidade?” (VASCONCELLOS, 2009, p. 153). 

 Nesse sentido, observou-se, conforme comentado anteriormente, que o significado do 

estudo ou a finalidade da educação manifestada pelos sujeitos da pesquisa e observadas nos 

documentos oficiais do Campus Timon direciona-se à formação para o mercado de trabalho em 

oposição à FHI. 

 O vínculo afetivo, por sua vez, está relacionado ao sentimento de pertença, à efetiva 

inserção do educando no espaço escolar e à valorização das potencialidades deste 
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(VASCONCELLOS, 2009), entendendo-se afetividade a partir da perspectiva walloniana, a 

qual consiste na capacidade humana de se sentir afetado positivamente ou negativamente por 

elementos externos e internos (GRANDINO, 2010), o que implica aprender a escutar os 

educandos como sujeitos sociais e concretos e não como objetos do discurso, observar suas 

expressões, tom de voz, gestos que apontem qualquer necessidade de intervenção pedagógica 

ou humana, dentre outras atitudes inerentes à prática docente (FREIRE, 2019). 

 A constituição do vínculo afetivo foi pouco observada na construção da disciplina, no 

contexto da pesquisa, salvo algumas manifestações em que os docentes demonstraram abertura 

para o diálogo no intuito de elaborar as regras do contrato pedagógico. Além disso, observou-

se que alguns docentes preferem manter distanciamento dos discentes no intuito de preservar 

sua “autoridade” na sala, o que ficou evidenciado em algumas situações em que os educandos 

foram encaminhados ao SAA em virtude de prática de “ato indisciplinar”:  

 

gostaria que você aplicasse uma advertência a esse aluno porque eu havia esclarecido 

que não gosto de ser chamada de tia e mesmo assim ele se referiu a mim como tia 

(OBSP18);  

converse com esse rapaz, por favor. Eu estava explicando o conteúdo e ele veio com 

intimidade para falar comigo. Eu não brinquei de peteca com nenhum desses alunos. 

Aqui eu sou professor (OBSP12).  

 

Certamente discentes e docentes estão em níveis diferentes em termos de atividades a 

serem desenvolvidas em sala de aula e de domínio do conhecimento científico, mas são iguais 

em dignidade e respeito (VASCONCELLOS, 2009). Além disso, Freire (2019) destaca que a  

afetividade é um dos elementos necessários a uma prática docente emancipadora e 

humanizadora, considerando que a educação é uma atividade especificamente humana e que, 

portanto, lida com gente e não com coisas, o que implica que os educandos são sujeitos reais 

que carregam consigo histórias de vida, projetos, frustrações e uma visão de mundo que 

precisam ser levadas  em conta no seu processo de aprendizagem. Todavia, o autor enfatiza que 

“o desrespeito à educação, aos educandos, aos educadores e às educadoras corrói ou deteriora 

em nós, de um lado, a sensibilidade ou a abertura ao bem-querer da própria prática educativa, 

de outro, a alegria necessária ao quefazer docente (FREIRE, 2019, p. 139).  

Sobre a organização do espaço da sala de aula destacado por um dos sujeitos da pesquisa 

(QP5) é importante mencionar que esse é um aspecto relevante da constituição da disciplina e 

que tem relação direta, conforme Libâneo (2013), com os objetivos, o conteúdo e o método de 

ensino da aula. Nesse sentido, as fileiras de cadeiras podem ser bastante recomendadas em 

atividades individuais que exigem concentração, como sugerem Weinstein e Novodvorsky 
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(2015), o que indica que o tradicional nem sempre pode ser comparado a algo ruim, 

ultrapassado, visto que pode se tornar clássico, isto é, “aquilo que se firmou como fundamental, 

essencial” (SAVIANI, 2013, p. 13). 

Ademais, Weinstein e Novodvorsky (2015, p. 24) afirmam que “criar uma sala de aula  

confortável e funcional é um modo de mostrar aos seus estudantes que você se importa com 

eles”, o que pode favorecer a criação do vínculo afetivo tão necessário à disciplina no espaço 

pedagógico. Para tanto, as autoras sugerem cuidado em relação à iluminação, distanciamento 

entre as carteiras, refrigeração/ventilação, limpeza e decoração da sala, dentre outros detalhes 

que podem contribuir para o acolhimento dos discentes e a realização das atividades. 

Essa organização do espaço pedagógico, tem sido um desafio nas salas de aula do ensino 

médio, onde os professores ministram aulas em várias turmas durante o turno letivo, contudo 

não deve ser negligenciada considerando que “o ambiente físico pode influenciar o modo como 

os professores e os estudantes se sentem, pensam e se comportam” (WEINSTEIN; 

NOVODVORSKY, 2015, p. 24). 

É importante destacar, ainda, que é preocupante os posicionamentos de alguns docentes 

que exigem “bom comportamento” para efeito de nota qualitativa e daqueles que são 

indiferentes à disciplina em sala de aula.  

Os critérios que compõem a avaliação podem ser vários e sua finalidade está ligada à 

concepção de educação adotada pelo docente, conforme comenta Libâneo (2013), porém o 

controle do comportamento por meio da coação, não contribui para a autonomia do educando, 

apenas atende uma necessidade do docente de obter o comportamento desejado para transmitir 

conhecimento, visto que, de acordo com Piaget (1994), por meio da coação, cujo fundamento 

é o respeito unilateral, a criança/jovem não apreenderá o sentido da regra e tenderá a 

desobedecê-la na ausência da autoridade que a instituiu. Contudo, o autor destaca que quando 

as regras são elaboradas e praticadas com base na colaboração e no respeito mútuo a 

criança/jovem é levada(o) a perceber a importância  e a finalidade das regras e, dessa forma, a 

pensar e a agir de maneira autônoma.  

A indiferença à disciplina, por seu turno, nega o comprometimento ético do professor, 

o qual consiste em se posicionar e exercer sua atividade profissional sabendo que educar 

significa, também, intervir no mundo, na esperança de que podemos mudá-lo para melhor, 

mesmo diante das dificuldades e dos condicionantes materiais, pois assim como a realidade 

existente é fruto das ações humanas, sua transformação também pode ser promovida pelo 

homem (FREIRE, 2019). 

 Sobre a condução da indisciplina, destaca-se que, geralmente, se realiza por meio do 
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diálogo; outras vezes, reduzindo-se o valor da nota qualitativa daqueles que praticaram atos 

indisciplinares; em algumas situações separam-se os discentes que estão conversando e 

prejudicando o desenvolvimento da aula; em última instância os discentes são convidados a se 

retirarem da sala e a comparecerem ao SAA para registro da ocorrência e demais providências 

cabíveis, de acordo com as regras institucionais: 

  

primeiro chamando atenção da turma, frisando que a nota qualitativa pode reduzir 

a média bimestral e que não faço recuperação da nota qualitativa. Segundo tento 

alertar o aluno da importância da disciplina para um futuro desconhecido que 

todo aprendizado é valido. Normalmente a primeira ação resolve por algum 

momento(QP3);  

primeiro é feita uma advertência, depois são feitas algumas medidas 

organizacionais (por exemplo separar alunos em conversas paralelas). Não se 

obtendo êxito o aluno é encaminhado ao SAA (QP4);  

converso primeiro e, caso não haja resultado, o(a) aluno(a) é convidado(a) a se 

retirar de sala de aula. Após a aula, tento conversar com o aluno(a) em questão, 

outros(as) professores(as) e equipe pedagógica para ver como esse problema pode 

ser resolvido (QP6); 

com uma conversa causando um choque de realidade nos alunos(QD11); 

mandando para o SAA ou dando bronca (QD12);  

depende muito do professor, tem alguns que são mais rígidos e expulsam da sala e 

levamos ocorrência, outros relevam e levam na conversa (QD15). 

 

Dessa forma, identificou-se que o diálogo, adotado como medida de encaminhamento 

da indisciplina, tem como objetivo prevenir medidas extremas, como a retirada do discente de 

sala de aula, quando deveria ser uma oportunidade de estabelecer vínculos com os educandos, 

buscar conhecer seu contexto, suas inquietações e fazer as intervenções possíveis no intuito de 

ajudá-los a superar as dificuldades que estão enfrentando (VASCONCELLOS, 2009). Apenas 

um dos docentes acima citados demonstrou interesse em compreender e acolher o discente 

envolvido em ato indisciplinar, buscando o diálogo com este e com outros profissionais da 

Instituição, indicando postura alinhada a alguns dos princípios da Pedagogia Libertadora como 

o diálogo, que pressupõe a humildade para ouvir o outro; a amorosidade, que implica 

comprometimento com a formação humana, visando a transformação social; e a esperança 

representada pela fé na capacidade humana de criar e recriar, que não se confunde com um 

cruzar de braços, mas que impulsiona a mudança (FREIRE, 1987). 

Uma outra maneira de lidar com a indisciplina apontada pelos sujeitos da pesquisa 

refere-se à punição do discente “indisciplinado” por meio de redução da nota qualitativa. Essa 

medida exige algumas reflexões. A primeira delas refere-se ao reconhecimento da natureza do 

ato praticado pelo discente: realmente diz respeito à indisciplina ou está relacionado, por 

exemplo, à incivilidade, violência ou bullying? A segunda, relaciona-se à análise  sobre a 

punição, levando-se em conta a autonomia dos educandos e a FHI. Além disso, é válido refletir 
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sobre qual função esse tipo de avaliação, que tem como um dos critérios o “bom 

comportamento’’ dos discentes, desempenha no contexto escolar. 

Em relação à primeira reflexão, conforme comentado no item 4.1, Garcia (2006) destaca 

que a indisciplina está inserida na relação pedagógica (docentes-conhecimento-discentes) e 

abrange duas dimensões: uma macro, que representa rupturas das regras institucionais, nas 

quais estão inseridas o RDD, por exemplo; e uma micro, que diz respeito à sala de aula, às 

regras necessárias ao desenvolvimento da autonomia do educando, como sustenta Vasconcellos 

(2009) e à apropriação do saber objetivo, como defende Saviani (2013). Já a incivilidade, 

violência e o bullying ocupam espaço nas relações sociais de um modo geral e são regidas pelos 

costumes, pela cultura dos diversos grupos sociais e pela lei (GARCIA, 2006; SPOSITO, 2012; 

ALVES, 2016). Saber diferenciá-las é válido para que se resolva as questões de acordo com a 

natureza que apresentam 

Sobre a segunda reflexão, cabem alguns questionamentos: caso o ato praticado pelo 

discente configure-se indisciplina, como por exemplo comparecer à aula sem o livro didático, 

considerando que essa foi uma regra acordada entre docentes e discentes, é válido aplicar uma 

punição? Até que ponto isso contribui para a autonomia do educando e para a sua FHI? Nessa 

situação, não caberia um diálogo para entender o contexto do episódio e realizar a orientação 

necessária? Caso a punição fosse aceitável, não deveria haver relação com o conteúdo do ato 

praticado, isto é não seria mais educativo uma punição por reciprocidade? (SILVA, 2013). 

Diminuir a nota qualitativa, nesse contexto, é educativo? Essas são reflexões que poderiam ser 

realizadas antes de qualquer punição, além de outras, conforme o caso em análise. 

Quanto à função da avaliação, considera-se um equívoco usá-la como forma de controle 

do comportamento dos educandos, pois sua finalidade, na perspectiva de uma educação 

emancipadora,  “é subsidiar a decisão da melhoria da aprendizagem”, segundo Luckesi (2005, 

p. 41), isto é, tem como propósito analisar até que ponto os objetivos pedagógicos foram 

alcançados; se há a necessidade de replanejamento, de propor outras atividades; ou se é possível 

seguir a partir do que foi apreendido pelos educandos, o que implica avaliar o processo ensino-

aprendizagem em sua totalidade. 

A outra medida acima citada que visa separar discentes em conversas paralelas é válida, 

de acordo com Vasconcellos (2009),  quando estas se prolongam a ponto de chamar a atenção 

dos colegas e do professor e desde que estejam desarticuladas com os objetivos e o conteúdo 

da aula, o que requer cautela do docente antes de realizar qualquer intervenção, pois o assunto 

das conversas pode trazer contribuições à aprendizagem dos discentes ou pode ser apenas um 

cochicho rápido que não trará prejuízos ao desenvolvimento da aula. O que não é válido é usar 
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do autoritarismo e da rispidez para resolver as dificuldades encontradas em sala de aula. É 

relevante também, de acordo com o autor, deixar claro no acordo didático a importância do 

silêncio em algumas atividades da aula, como a exposição do conteúdo, e fazer a retomada do 

acordo sempre que necessário. 

Constatou-se, também, através do discurso dos sujeitos da pesquisa, que os casos de 

indisciplina, em algumas situações, são encaminhados ao SAA, Serviço responsável pela 

assistência e orientação aos discentes “[...] em casos de indisciplina, saída antecipada e 

ocorrências diversas que aconteçam no decorrer da jornada letiva” (PPP, 2014). Contudo, 

Vasconcellos (2009) ressalta que essa não é uma medida recomendável, uma vez que a 

indisciplina representa rupturas de regras, de vínculos que aconteceram na sala de aula, cabendo 

ao professor reestabelecer esses vínculos, considerando que ele é o mediador do processo 

ensino-aprendizagem e autoridade responsável pelo desenvolvimento das atividades 

pedagógicas. Além disso, o autor critica a existência de departamentos/profissionais 

especializados em atender discentes “indisciplinados”, uma vez que isso transforma o professor 

em apenas um “dador” de aulas, desenvolvendo-se o que ele chamou de síndrome do 

encaminhamento. 

Percebe-se, ainda, que o contexto acima comentado assemelha-se muito ao formato das 

escolas do século XVIII, quando a disciplina como técnica de controle do comportamento 

atinge seu ápice por meio de vários instrumentos, como a vigilância hierárquica, que consiste 

no jogo do olhar lançado sobre os discentes, com a intenção de vigiar, padronizar e punir, a qual 

geralmente era delegada a prepostos (FOUCAULT, 1987) representados, no âmbito do IFMA-

Campus Timon, pelos Assistentes de Alunos, servidores responsáveis por fiscalizar os discentes, 

receber aqueles encaminhados pela prática de “ato indisciplinar”, aplicar-lhes a advertência oral 

ou encaminhá-los aos servidores/comissões específicas para apuração dos fatos e, conforme o 

caso, aplicação de advertência escrita, suspensão assistida ou desligamento da instituição 

(OSRDD, 2019). A definição das punições encontra-se explicitada no RDD:  

 

Art. 20 A advertência oral consiste em repreensão e orientação educativa.  

Art. 21 A advertência escrita consiste em notificação formal específica, com 

ciência do discente e, no caso de menor de dezoito anos, do pai ou responsável 

legal. 

Art. 22 A suspensão assistida consiste em afastamento do aluno da sala de aula com 

acompanhamento pedagógico do setor competente- pedagogos, assistente social e 

psicólogo- devendo ser cumprida escolar ou domiciliar, num prazo mínimo de 03 

dias e máximo de 07 dias letivos. 

Art. 23 O desligamento da instituição consiste na cassação da matrícula ou 

transferência do discente para outra instituição (2014, p. 08).  
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A semelhança também foi observada na estrutura física do prédio, em que as salas de 

aula são justapostas, divididas em duas partes por um corredor, no qual ao fundo localiza-se a 

sala do SAA de onde se tem uma visão privilegiada de todas as salas de aula do Campus, 

viabilizando a vigilância hierárquica, pois, de acordo com Foucault (1987) a estrutura 

arquitetônica também é um instrumento de controle do comportamento humano. Abaixo 

seguem algumas imagens que ilustram os espaços acima especificados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A condução da indisciplina está vinculada aos atos praticados pelos discentes, uma 

vez que para ser conduzida é necessário que a indisciplina  se manifeste, razão pela qual 

chegou-se à subcategoria atos indisciplinares. Nessa categoria estão incluídos os atos 

indisciplinares mais recorrentes apontados pelos sujeitos da  pesquisa e aqueles que foram 

registrados no SUAP.  

A questão sobre os atos indisciplinares que consta no instrumento de coleta de dados 

foi elaborado a partir de observação realizada sobre as principais queixas dos docentes 

Imagem 02 – Salas de aula localizadas à 

esquerda do corredor e em frente ao SAA 

Imagem 03 – Salas de aula localizadas 

à direita do corredor e em frente ao SAA 

Imagem 04 – Sala do SAA 

Fonte: Autora, 2021. 

Fonte: Autora, 2021. Fonte: Autora, 2021. 

 

Imagem 04 – Sala do SAA 
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relacionadas ao comportamento dos discentes, razão pela qual o desrespeito, embora 

caracterize-se como incivilidade, foi incluído. Para respondê-la, os sujeitos poderiam marcar 

mais de uma alternativa, além de especificar outros atos não elencados no enunciado do item. 

As respostas obtidas foram agrupadas no gráfico abaixo, o qual está organizado de forma 

decrescente, isto é, desde os atos mais recorrentes, até o de menor ocorrência 

 

Gráfico 05- Atos indisciplinares destacados pelos sujeitos da pesquisa 

 

 

Através do gráfico é possível identificar que dos vinte e seis sujeitos participantes da 

pesquisa, vinte consideraram que o ato indisciplinar de maior ocorrência é o desinteresse na 

aula, seguido das conversas paralelas (18 sujeitos), tarefas de casa não realizadas (18), 

brincadeiras inapropriadas (16), uso de celular durante a aula (14), falta de material didático (9) 

e desrespeito (8). Apenas um dos docentes utilizou o campo “outro” e destacou que para 

classificar um ato como indisciplinar é preciso  analisar o contexto e o planejamento da aula: 

 

 As regras não são uma receita de bolo pronto. Conversas paralelas, por exemplo, as 

vezes são promovidas por mim para que os estudantes discutam determinado assunto, 

assim como o uso dos celulares para pesquisar na internet conhecimentos 

relacionados as aulas. Esses dois não caracterizo como indisciplina em si. Tarefa não 

realizada e a falta de material didático nas aulas não trato como indisciplina na 

escola pública. Entretanto, o desrespeito ao professor e aos colegas, como palavras 

de baixo calão, preconceitos de qualquer natureza expressado verbalmente, 

xingamentos esses sim devem ser combatidos dentro das normas disciplinares(QP5).   

 

Os registro encontrados no SUAP, os quais incluem todos os casos de indisciplina 

encaminhados pelos docentes ao SAA, no período de 2019-2020, indicaram outros atos além 

desses acima destacados e apresentaram um total de 236 ocorrências. Essas ocorrências são 
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Fonte: Questionário da pesquisa, 2021. 
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registradas de acordo com o rol de atos previstos no RDD, o qual os classificam quanto à 

natureza em leve, média, grave e gravíssima:  

 

Art. 9º Os atos indisciplinares de natureza leve são os que afetam os padrões éticos, 

morais e pedagógicos e não comprometem o desenvolvimento das atividades 

educativas. 

Art. 10. Os atos indisciplinares de natureza média são os que afetam os padrões éticos, 

morais e pedagógicos e comprometem o desenvolvimento das atividades educativas. 

Art. 11 Os atos indisciplinares de natureza grave são os que comprometem os padrões 

éticos, morais e pedagógicos, bem como o desenvolvimento das atividades educativas. 

Art. 12 Os atos indisciplinares de natureza gravíssima são os que ofendem a dignidade 

dos servidores públicos no exercício da função, assim como os pares discentes e os 

terceiros contratados ou não, atentatórios às instituições ou ao Estado e que 

comprometem o Projeto Político Pedagógico da Instituição afetando gravemente os 

padrões de disciplina, ética, moral e bons costumes (RDD, 2014, p. 05). 
 

A Tabela 02 especifica quais atos foram encontrados no referido sistema, bem como a 

frequência em que ocorreram e a natureza deles. 

 

Tabela 02 – Atos indisciplinares registrados no SUAP 

ATOS INDISCIPLINARES Nº DE OCORRÊNCIAS NATUREZA 

Uniforme irregular/sem uniforme 100 

Leve 

Atividades não realizadas 39 

Ausentar-se da aula 23 

Atraso para retornar à sala 21 

Falta de material didático 13 

Uso de objeto não autorizado 5 

Brincadeiras inapropriadas 6 

Namoro 4 

Conversas paralelas 2 

SUBTOTAL 213 

Sair do Campus sem autorização 13 

Média Cola 3 

SUBTOTAL 16 

Manifestação de desapreço à Instituição 1 

Grave Divulgação de imagem pornográfica 2 

SUBTOTAL 3 

Agressão física 3 

Gravíssima Bullying 1 

SUBTOTAL 4 

TOTAL 236  
Fonte: ROI, 2019-2020; RDD, 2014 
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Destaca-se também que foram identificados, no SUAP, o registro das punições 

referentes a alguns dos atos acima especificados: 124 advertências orais; 02 advertências 

escritas e 1 suspensão assistida. Considerando que foram encontrados no referido sistema 

acadêmico 236 “atos indisciplinares” e que foram aplicadas 127 punições, isso indica que 

nem todos os atos sofreram punição ou que esta não foi registrada em sistema, visto que para 

cada ato indisciplinar caberia ao menos a advertência oral (OSRDD, 2019). 

 É oportuno ainda salientar que dos 99 discentes matriculados no curso de 

Eletroeletrônica, 60 praticaram algum ato indisciplinar, conforme as normas estabelecidas 

no RDD; e desses 60 discentes, 39 são reincidentes. Isso significa que mais da metade dos 

discentes que praticaram “atos indisciplinares”, e que em boa parte dos casos foram punidos, 

voltaram a repetir os comportamentos contrários ao que determina o RDD, o que requer uma 

avaliação sobre a validade das normas e dos procedimentos realizados tendo em vista o 

alcance dos objetivos educacionais. 

 Diante do que foi exposto, é importante comentar que o desinteresse, além de ter sido 

citado pela maioria dos sujeitos da pesquisa também foi bastante destacado nas reuniões dos 

Conselhos de Classe: 

 

não sei mais o que fazer para estimular os alunos. Eles são muito apáticos, não fazem 

a tarefa de casa, não participam da aula e as notas estão baixíssimas(OBSP13); 

precisamos fazer algo para mudar essa realidade, talvez formar um grupo de estudos 

para atender os alunos com dificuldade, ou possibilitar prática de yoga para os 

alunos aprenderem a se concentrar” (OBSP14). 

 

Contudo não houve encaminhamento para resolver ou ao menos atenuar a situação. As 

queixas dos professores não passaram de desabafos, o que pode naturalizar o problema. 

 Sobre o desinteresse Castanheira e Rehberg (2001) destacam que pode ter várias origens 

desde as dificuldades socioeconômicas dos discentes, a ausência de conhecimentos pré-

requisitos para aprendizagem do conhecimento novo e o próprio desinteresse do docente em 

promover uma aula interessante, contextualizada que estimule a criatividade e a criticidade dos 

discentes. Sobre esse último aspecto destacado pelas autoras, é importante realizar algumas 

reflexões: o professor realmente está inteiro na sala de aula ou precisa dividir sua atenção e 

tempo com outras escolas, já que tem que garantir sua sobrevivência e a dos familiares, pois 

sua profissão é mal remunerada? Ele é valorizado e trabalha em condições adequadas ao 

desenvolvimento do processo pedagógico? A formação inicial e continuada pelas quais os 

docentes passaram possibilitam a práxis sobre o trabalho por eles desenvolvido e sua função 

social? 
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 Ligadas a esse tema do desinteresse encontram-se outras queixas dos docentes, como: 

“os alunos não sabem estudar”(OBSP13), “os seminários que os alunos apresentam parecem 

um leminário” (OBSP14), fazendo-se referência a uma exposição oral monótona. Essas queixas 

indicam que os educandos necessitam de orientação pedagógica no sentido de organizar o 

estudo, preparar-se para as aulas e realizar as atividades propostas, além de outras necessidades 

de natureza socioeconômica, cognitiva, psicológica etc.  

 Quanto ao posicionamento de um dos sujeitos da pesquisa (QP5), sobre as conversas 

paralelas e o uso do celular nem sempre indicarem manifestação de indisciplina, uma vez que 

podem ser procedimentos necessários à realização dos objetivos da aula, considera-se bastante 

coerente  com a concepção de disciplina enquanto instrumento que viabiliza a apropriação 

crítica do saber (SAVIANI, 2013). Contudo, em relação às tarefas não realizadas e à falta de 

material didático, no contexto da escola pública, não serem considerados atos indisciplinares, 

pelo referido professor, cabem algumas observações. Caso esses atos representem 

descumprimento do acordo existente entre docentes e discentes (GARCIA, 2006), do ponto de 

vista conceitual, são considerados indisciplina, visto que interferem diretamente no 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Porém, no tocante às tarefas de casa é 

válido investigar, por exemplo, se não foram realizadas porque a atividade estava fora do nível 

de desenvolvimento proximal dos sujeitos,  definida por Vygotsky como aquela localizada entre 

os conhecimentos que o discente já apreendeu e os que que poderá apreender com a ajuda de 

outra pessoa (GOULART, 2010) ou se por desinteresse em realizar uma atividade mecânica, 

cujo foco é apenas a memorização.  

 Sobre a falta de material didático, considerando que o IFMA-Campus Timon é uma 

instituição pública e recebe discentes com renda familiar mensal de até um salário-mínimo (QD)  

somente seria válido cobrar esse tipo de material caso fosse disponibilizado pela escola. 

Verificando os registros dos atos no SUAP identificou-se que a falta de material faz referência 

ao livro didático, o qual é distribuído gratuitamente a todos os discentes. Nesse caso, o fato de 

o discente comparecer à aula sem o livro didático, pode ser caracterizado como indisciplina, 

salvo justificativa que demonstre a boa-fé daquele sujeito. 

O mesmo princípio poderia ser usado ao uniforme escolar, pois para ser obrigatório seria 

razoável que a Instituição o disponibilizasse a todos os educandos, o que não acontece, visto 

que apenas alguns o recebem, por meio do programa Auxílio Sociopedagógico, que tem como 

critérios de inserção os discentes com renda familiar mensal de até um salário-mínimo e meio, 

em situação de vulnerabilidade social e com risco de evasão escolar devido condições 

socioeconômicas (IFMA, 2017). Ademais, o uniforme recebido corresponde à camiseta com 
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mangas e à vestimenta para aula prática da Educação Física (camiseta sem mangas e short), 

porém o IFMA considera também como componentes do uniforme a calça jeans azul escura e 

o tênis nas cores branca, preta, azul escura ou cinza (RUE). Em razão disso, observou-se que 

os discentes sofreram várias advertências orais devido ao descumprimento do uso do uniforme 

ou do uso incompleto deste (na maioria dos casos os discentes usavam a camiseta do uniforme 

com calça preta, chinelos, sandálias, etc.). 

Ainda sobre o uniforme escolar, destaca-se que as normas do IFMA apresentam 

entendimentos e procedimentos diferentes em relação ao seu descumprimento, os quais devem 

ser avaliados e ajustados para que haja coerência quanto às regras estabelecidas e relação com 

a aprendizagem e o contexto dos educandos, conforme comentado acima. Enquanto na RUE o 

descumprimento do uso do uniforme é punido com a suspensão imediata do discente das 

atividades letivas (Art. 3º, parágrafo único), no RDD (Art. 13, XIV) e OSRDD (Art. 1º, 

parágrafo único) o ato é considerado de natureza leve e passível de advertência oral (COSTA, 

TAVARES, 2020). 

Quanto ao encaminhamento dos discentes “indisciplinados” ao SAA, identificou-se 

que foram realizados  96 encaminhamentos no período de 2019 a março de 2020 e que os 

demais registros correspondem à atividade de fiscalização realizada pelos Assistentes de 

Alunos (Uniforme irregular/sem uniforme, ausentar-se da sala de aula, namoro e sair do 

Campus sem autorização), conforme registros do SUAP. Nessa conjuntura, fica evidenciada a 

instalação da síndrome do encaminhamento na prática pedagógica de alguns docentes, como 

alertou Vasconcellos (2009), por meio da qual se delega a outros profissionais a tarefa de 

reestabelecer vínculos e regras rompidos em sala de aula, esperando na maioria das vezes que 

a escola aplique uma punição exemplar ao discente “indisciplinado” e frustrando-se quando 

isso não acontece, o que dificulta ainda mais a resolução da demanda. O autor sugere ao invés 

do encaminhamento que o docente procure orientação e apoio junto à equipe multiprofissional 

da escola para que ele mesmo tenha condições de lidar com a indisciplina.   

Destaca-se, também, que após março de 2020 não foram encontrados registros de 

ocorrências indisciplinares nas turmas do curso de Eletroeletrônica e que a partir daquele 

período entrou em vigência o formato de aulas remotas (devido à pandemia provocada pela 

COVID-19), o qual ainda perdura, com previsão para retorno das atividades letivas presenciais 

no dia dez de janeiro de 2022. 

Evidenciou-se também que o IFMA Campus-Timon exerce, por meio dos Assistentes 

de Alunos, a fiscalização dos discentes com muito empenho, o que o torna não apenas uma 

instituição de ensino, mas uma máquina de vigiar e punir (FOUCAULT, 1987). Isso também 
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foi observado na fala de alguns discentes ao compararem o SAA com uma delegacia:  

 

Tia, professor x mandou agente pra cá porque a gente tava conversando e ele disse 

pra fazer o registro...pensava que o SAA era pra ajudar os alunos, mas parece 

mesmo é uma delegacia (OBSD20); 

vamos ficar detidos no SAA ou podemos ir pro pátio? (OBSD21).  

 

Nesse contexto, emerge alguns questionamentos: o encaminhamento, os registros e 

as punições contribuem para a FHI? Com base nos autores que estudam a temática, não, pois 

a perspectiva educativa desses procedimentos visa à sansão normalizadora, isto é, punir para 

padronizar (FOUCAULT, 1987), o que não é compatível com uma formação comprometida 

com o desenvolvimento de todas as dimensões da vida humana tendo em vista a 

transformação social, como é a FHI. 

Ademais, percebeu-se que tanto os sujeitos da pesquisa, como os registros disciplinares 

inseridos no SUAP e o RDD agrupam situações de naturezas diferentes na categoria atos 

indisciplinares, incluindo a incivilidade (desrespeito, xingamento, palavras de baixo calão), a 

violência (agressão física) e o bullying, o que dificulta o devido encaminhamento dos casos e a 

compreensão da disciplina enquanto instrumento pedagógico capaz de constituir formas de 

apreender a realidade e transformá-la (CARVALHO, 2016), superando assim a concepção 

tradicional de disciplina que submete os educandos a um sistema de regras autoritário e 

dogmático, cujo descumprimento é punido por castigos arbitrários (ARANHA, 2006).  

 
5.3 Causas da indisciplina: para além do ato praticado  

  

 A compreensão acerca do encaminhamento da questão disciplinar e da sua relação com 

a FHI, objetivo geral deste estudo, exige também entender a indisciplina para além do ato 

praticado pelo discente, isto é, suas causas. Ainda que existam estudos sobre essa questão, mas 

considerando-se que o contexto investigado guarda suas peculiaridades, buscou-se entender as 

causas da indisciplina  a partir do olhar dos sujeitos investigados, bem como das observações 

realizadas no lócus da pesquisa. 

 Nessa perspectiva, a categoria causas da indisciplina indica que estas estão relacionadas 

ao desinteresse do discente pelo estudo, seja em razão de não se identificar com o curso que 

realiza, seja devido à metodologia tradicional do professor ao lhe proporcionar uma 

aprendizagem mecânica e sem significado; à indisciplina vivenciada no meio familiar; e às 

dificuldades provenientes do contexto social dos educandos:  
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são diversas causas: - Falta de motivação para estudo; - Fazer um curso por que 

foi obrigado pelos pais; - Não consegue acompanhar o ritmo das disciplinas, 

etc.(QP2); 

a indisciplina em sala de aula é o reflexo da sociedade, assim o não cumprimento 

das regras de convívio social pelas pessoas que compõem o núcleo social desse 

aluno reflete em seu comportamento em sala de aula (QP4);  

as práticas de aulas memorísticas, expositivas e meramente conteudistas. 

Professores bacharéis e de áreas distintas ingressos na rede federal sem formação 

docente. Professores com formação docente inadequada que não estudam sobre o 

ensino e a educação, não pesquisam, resultam em práticas engendradas e do senso 

comum pedagógico[...]. Diferente do estudante da escola privada o estudante da 

escola pública enfrenta uma série de desafios que compromete seu desempenho 

escolar, tais como: aspecto socioeconômicos - pais desempregados, ausência de 

alimentação, ou alimentação inadequada, problemas familiares graves, trabalho 

infantil, grande incidência de drogas nos bairros pobres, assédios, violência 

simbólica, assistência a saúde precária, dentre outros(QP5); 

a falta de interesse em determinado assunto ou até mesmo o aluno não está 

compreendendo o assunto que o professor está passando para a turma(QD2);  

falta de disciplina na própria casa(QD7); 

talvez a falta de interesse de alguns, ou pode ser reflexo do que eles vivem em casa 

(QD10); 

quando a matéria já não é interessante e o professor não consegui cativar a turma 

e acaba causando a uma dispersão da atenção na aula” (QD15).  

 

 Quanto ao desinteresse pelo curso, alguns sujeitos destacaram que:  

 

no ato da inscrição presencial para realização do teste seletivo do IFMA muitos 

pais e candidatos não sabem qual curso escolher, chegam bem desorientados, 

fazem perguntas sobre os cursos e decidem naquele momento qual curso fazer e é 

aí onde mora o perigo porque muitas vezes o aluno “cai de paraquedas no curso” 

e descobre que não era aquilo que ele queria, aí começam as notas baixas, 

indisciplina, retenção e até a evasão (OBSP11); 

alguns pais inclusive falam que não importa qual curso o filho vai fazer e que o 

importante é estudar no Instituto (OBSP2).  

 

Em algumas situações em que os discentes são encaminhados ao SAA devido à 

prática de “ato indisciplinar” esse assunto também emerge:  

 

eu não gosto do curso, mas os professores são muito bons e eu quero passar no 

ENEM, mas pra um curso que não tenha tanta física e matemática(OBSD9); 

meu sonho sempre foi estudar aqui, mas não imaginei que fosse tão difícil!  Se eu 

arrumar um emprego vou sair” (OBSD22). 

 

 Evidencia-se, nesse contexto, que é preciso intensificar a divulgação dos cursos do 

IFMA – Campus Timon junto às escolas do ensino fundamental daquela localidade, 

especialmente as escolas públicas, uma vez que a Instituição em pauta é defensora da 

educação inclusiva, a qual também visa garantir educação de qualidade às pessoas de 

diversas classes sociais (PPP, 2014), o que inclui os filhos da classe trabalhadora que estudam 

nessas instituições. A partir dessa divulgação, conhecendo o perfil profissional do curso, o 
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seu objetivo e a modalidade de ensino na qual está inserido (EMI) os candidatos e seus 

familiares terão condições de fazer a melhor escolha do curso, de acordo com a afinidade de 

cada sujeito. 

 Contudo, isso não resolve o problema do desinteresse pelo curso de todos os discentes 

que se encontram nessa situação, pois muitas vezes a escolha é realizada em razão da 

qualidade do ensino ofertado pelo IFMA, ainda que o educando tenha clareza da sua falta de 

afinidade com o curso, conforme destacado por um dos sujeitos, no tópico anterior, visto que 

o EMI além de ofertar educação profissional possibilita a formação geral  (KUENZER, 

2009), a qual é necessária à aprovação nos exames (ENEM-Exame Nacional do Ensino 

Médio-, na rede pública ou vestibulares, na rede privada) que permitem o acesso à educação 

superior. 

 O problema acima citado indica a precariedade do ensino de, pelo menos, uma parte 

das escolas públicas estaduais que oferta o ensino médio em Timon e a valorização do ensino 

ofertado pelo IFMA, contudo esta Instituição não tem capacidade para atender toda a 

demanda de discentes, conforme observada a concorrência para realização do seu teste 

seletivo na modalidade EMI que foi de 5,14 e 4,75 candidatos para uma vaga, nos anos de 

2019 e 2020, respectivamente (IFMA, 2018a, 2019b). Com isso, a maioria dos jovens 

timonenses realiza o ensino médio em escolas públicas estaduais, o que nos remete a alguns 

questionamentos: Por que há tanta procura pelo ensino do IFMA? O que o diferencia das 

demais escolas públicas? Essa diferenciação é justa?  

Infelizmente, as limitações deste trabalho não nos permitem aprofundar as questões 

supracitadas, porém vale ressaltar que os Institutos Federais possuem estrutura física, 

administrativa e pedagógica, especialmente no tocante ao ensino médio, diferenciada das 

demais instituições públicas, destacando-se no caso do IFMA Campus Timon a existência de 

equipe multiprofissional (pedagoga, assistentes sociais, psicóloga, enfermeiros e médico), 

laboratórios específicos para cada curso e professores qualificados, cuja a maioria é mestre 

(58, 23%) e boa parte é doutor (18,99%), além da formação geral e profissional possibilitada 

pelo EMI (IFMA, 2021c). Essa diferenciação, entretanto, não é justa, uma vez que todas as 

escolas públicas deveriam ter estrutura e profissionais qualificados como os IFs, cuja 

formação possibilitasse a apropriação/transformação do conhecimento de forma a preparar 

não apenas sujeitos aptos para serem dirigidos, com o mínimo de conhecimento necessário 

à realização de atividades meramente operacionais,  mas deveriam formá-los para serem 

dirigentes rompendo com a hierarquia e a separação entre teoria e prática, trabalho manual 

e trabalho intelectual (GRAMSCI, 2001). 
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 Ademais, observou-se que o desinteresse pelo curso não está apenas ligado à 

identificação com a futura profissão que os discentes poderão exercer ao concluí-lo, mas às 

dificuldades encontradas durante a realização deste, conforme foi destacado acima por 

alguns sujeitos. Esse aspecto da realidade dos discentes divide opiniões entre os professores, 

pois há quem defenda uma seleção mais  rigorosa para ingresso de discentes com maior 

conhecimento científico, tendo em vista evitar a indisciplina, a retenção e a evasão, e há os 

que consideram importante institucionalizar uma política de apoio e acompanhamento dos 

discentes para que tenham êxito no curso e apreendam o saber sistematizado pela Instituição:  

 

as notas dos alunos que ingressam no IFMA estão cada vez mais baixas e, 

provavelmente, nós teremos muitos problemas com esses meninos. O IFMA não 

deveria aceitar alunos com nota inferior à metade de pontos das provas do 

seletivo(OBSP15);   

alguns alunos têm muita dificuldade de encontrar respostas que estão no texto, 

como vão compreendê-lo, discuti-lo? (OBSP16);   

acho que precisamos rever a política de ingresso porque, ao meu ver, estamos 

apenas “enxugando gelo” (OBSP12);   

não se trata de rever a política de ingresso, mas a de permanência e êxito desses 

alunos, e isso não inclui apenas os auxílios, mas o apoio pedagógico (OBSP13); 

os IFs não existem para atender os melhores, mas para incluir os que mais 

precisam, dando-lhes condições de exercerem sua cidadania. Nós é quem devemos 

procurar maneiras de atender às necessidades deles (OBSP17);   
 

 De fato, as notas que constam nos resultados dos testes seletivos para ingresso no 

EMI, de forma geral, e no curso de Eletroeletrônica, de maneira específica, são baixas, pois 

de um total de 40 pontos nas provas de Língua Portuguesa e Matemática os discentes do 

referido curso atingiram uma média  de 13,3 e 16,85 pontos, nos anos de 2019 e 2020, 

respectivamente (IFMA, 2018b, 2019c); assim também como as queixas referentes ao baixo 

desempenho dos discentes durante o curso são procedentes, considerando-se que muitos 

deles ficam reprovados, a exemplo dos sujeitos da pesquisa, dos quais 78,94% obtiveram 

reprovação em algum componente curricular do curso, conforme citado no capítulo da 

metodologia (IFMA, 2021a).  

Contudo, as constatações acima mencionadas e a solução proposta por alguns docentes 

no sentido de incluir na instituição apenas “os melhores” são divergentes do Projeto Pedagógico 

do IFMA que defende uma educação inclusiva e a Formação Humana Integral (PPI, 2019), a 

qual tem suas raízes, de acordo com Ciavatta (2014), na educação omnilateral, politécnica 

defendida por Marx e na escola unitária proposta por Gramsci, cujo o objetivo é formar os filhos 

da classe trabalhadoras em suas múltiplas dimensões, tendo em vista a transformação social. 

Nesse sentido, a proposta de um plano de ação efetivo que vise contribuir para a superação das 
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dificuldades dos discentes durante a realização do curso, sugerida por outros professores,  

coaduna com o projeto educacional da Instituição pesquisada. 

Quanto ao desinteresse dos discentes devido ao formato tradicional de aula, que não 

atende às necessidades deles, não lhes possibilita o exercício da criatividade e da criticidade e, 

principalmente, impede a apropriação do saber objetivo, considerado por Saviani (2013) a 

essência do fazer pedagógico, Moura (2014) sustenta que a formação inicial docente, no nosso 

país, é realizada por um currículo fragmentado e descontextualizado em que há uma ruptura da 

unidade teoria-prática, bem como a compartimentalização do saber em blocos que não dialogam, 

impedindo a compreensão da totalidade social onde a universidade e o futuro professor estão 

inseridos, o que implica desconhecer as contradições e as mediações dessa totalidade, as quais 

estão intimamente ligadas à função social da escola. Com isso, o professor tende a reproduzir 

em sala de aula o ensino que recebeu na universidade e ao longo de sua jornada estudantil. 

Sobre a formação continuada, Moura (2014) defende que uma mudança significativa na 

prática docente requer não apenas a formação pedagógica a nível de FIC, graduação e pós-

graduação, mas formação política que possibilite ao educador reconhecer seu papel enquanto 

sujeito social capaz de interferir na realidade existente, identificar até que ponto sua atuação 

está condicionada às bases materiais de seu contexto social e o que pode ser feito tendo em vista 

a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. Formação política que, para 

Freire (2019), tem como consequência o compromisso ético de educar e não apenas transferir 

conhecimento. 

 Alguns sujeitos da pesquisa também destacaram que a causa da indisciplina em sala 

de aula pode estar relacionada à indisciplina vivenciada no meio familiar, o que nos remete 

à crise dos limites destacada por Vasconcellos (2009), a qual está ligada às crises dos 

vínculos e dos valores nas quais a sociedade contemporânea está imersa. Nesse sentido, o 

problema é mais complexo do que o que parece: as famílias estão desorientadas em razão da 

crise de valores incentivada por um mercado alicerçado na exacerbação do consumo, o que 

dificulta o estabelecimento de limites. Esse mercado para se manter precisa liberar os limites 

das pessoas para que estas possam consumir e preencher o vazio deixado pela crise dos 

objetivos de vida. As famílias, para atenderem ao consumismo precisam trabalhar mais o que 

resulta em menos tempo de convivência com os filhos, no sentimento de culpa, em menos 

limites e liberação para consumo (VASCONCELLOS, 2009). 

 De acordo com  Vasconcellos (2009), a crise dos valores, nesse contexto, representa o 

descrédito da sociedade, por exemplo, nos valores pregados pelas igrejas e pelas famílias 

tradicionais, cuja hipocrisia era representada por um discurso extremamente incoerente com as 
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ações dos membros dessas Instituições, o que possibilitou a adesão ao valor econômico, ao 

consumismo e ao hedonismo; ao passo que a crise dos vínculos ou dos objetivos está associada 

à descrença na capacidade da escola de promover a tão sonhada ascensão social, prometida pela 

Revolução Industrial no final do século XIX, a qual nunca se concretizou, bem como tem 

relação com a desvalorização do professor  pelos pais e discentes, já que este não é mais o único 

detentor das informações, as quais podem ser obtidas facilmente pela internet, por exemplo. 

Quanto a isso, Saviani (2020) destaca que ter informação não é condição suficiente para 

compreender a realidade social, uma vez que ela precisa estar ancorada nos conhecimentos 

prévios dos discentes, ser problematizada e mediada pelo professor, para que o discente entenda 

suas relações e contradições, o que é proporcionado na relação pedagógica (docente-

conhecimento-discente) indispensável à formação humana. 

 Toda essa problemática vai emergir no contexto da sala de aula, como alguns sujeitos 

desse estudo já apontaram, contudo essa constatação precisa ultrapassar o nível da 

culpabilização das famílias, para se entender o processo pelo qual as famílias passaram e 

passam, conforme foi descrito por Vasconcellos (2009), tendo em vista a superação dessa 

realidade, o que nos leva a perceber que na essência dessa situação está a vigência de um sistema 

econômico que se alimenta e se desenvolve a partir dessas crises,  além de outras formas de 

exploração da vida humana. 

 A última causa da indisciplina apontada por alguns dos sujeitos da pesquisa também tem 

como foco as famílias, porém sob um outro prisma, pois visa mostrar que são vítimas das várias 

dificuldades enfrentadas em razão da pobreza, do desemprego, do uso de drogas, dentre outras, 

as quais influenciam o comportamento e o desempenho dos discentes na escola.  Nesse contexto, 

observa-se a existência de fatores externos à escola que fogem da sua alçada, mas que 

interferem no seu funcionamento e na realização dos objetivos a que se propõe realizar e, nesse 

caso, a instituição e os educadores precisam se posicionar quanto à aceitação dessa realidade 

como algo inexorável, imutável ou buscar nas suas próprias contradições possibilidades de 

superação (FREIRE, 2019).  

 Os problemas mencionados pelos sujeitos das pesquisas são realidades na nossa 

sociedade brasileira  e a título de exemplo destaca-se o grande número  de pessoas que vivem 

em situação de miséria. De acordo com dados do IBGE (2020b), em 2019, período anterior à 

pandemia do novo coronavírus, 24,7% da população brasileira (51,9 milhões de pessoas) eram 

pobres e possuíam renda mensal per capta de R$ 436,007; e 6,5% (13,9 milhões de brasileiros), 

 
7 A definição da renda mensal per capta de pobreza e extrema pobreza foi realizada pelo Banco Mundial, em que 

para os pobres corresponde a renda de US$ 5,5/dia e para os extremos pobres, US$ 1,90/dia (IBGE, 2020b). A 
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viviam em extrema pobreza, com renda mensal  per capta de R$ 151, 00. A referida Instituição 

também destacou que mais da metade dos que se encontram abaixo da linha da pobreza vivem 

no nordeste e que o Estado do Maranhão é o mais atingido nesta região. Em outro estudo 

realizado pelo IBGE (2020c), destacou-se que o rendimento mensal domiciliar per capta do 

Maranhão, Estado onde a localidade de pesquisa se insere, é de R$ 676,00. 

Em 2021, de acordo com estudo realizado pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia 

das Desigualdades da Universidade de São Paulo (2021), haverá cerca de 61,1 milhões de 

brasileiros em situação de pobreza (com renda mensal per capta de R$ 469,008) e 19,3 milhões 

em extrema pobreza, com renda mensal per capta de R$162,00  (NASSIF-PIRES; CARDOSO; 

OLIVEIRA, 2021). Segundo as autoras do estudo, a pobreza aumentará devido ao impacto 

negativo sofrido pela economia em virtude da pandemia (COVID-19) e a irrisória contrapartida 

do governo federal no sentido de garantir o mínimo para a sobrevivência de milhões de 

brasileiros atingidos por essas crises (sanitária e econômica), uma vez que um auxílio 

emergencial de até R$ 375, 00, pago somente a partir de abril do corrente ano, é insuficiente 

para suprir as necessidades básicas da população.   

Os dados acima destacados são coerentes com as informações prestadas pelos discentes 

sujeitos da pesquisa no tocante à renda familiar, pois 52,64% (10 discentes) deles vivem com 

renda familiar mensal de até um salário-mínimo (QD). Essa situação de pobreza e extrema 

pobreza é responsável, muitas vezes, pelo desemprego ou o emprego precário e informal, a 

fome, a violência, o uso de drogas, dentre outros problemas, e é reflexo da extrema desigualdade 

social e econômica em que vivemos e que é necessária, de acordo com Marx (2017), à 

manutenção e ao desenvolvimento do sistema de produção capitalista, o qual se alimenta da 

exploração da força de trabalho, por meio da qual extrai a mais valia, acumula riqueza para os 

donos do capital e empobrece a classe trabalhadora. 

São os filhos dessa classe trabalhadora explorada e muitas vezes excluída que 

frequentam as escolas públicas e que trazem consigo as particularidades do seu contexto social, 

as quais podem se manifestar por meio da indisciplina ou do baixo rendimento escolar dos 

educandos, por exemplo. Nesse contexto, o que fazer? Concordamos com Freire (2019) quando 

ele afirma que “se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode. Se a 

 
conversão dos referidos valores em moeda nacional (Real) foi realizada pelo IBGE à época da divulgação dos 

dados, o qual também fez o cálculo da renda mensal. Assim, chegou-se aos valores de R$ 436,00/mês e 

R$ 151,00/mês para pobres e extremamente pobres, respectivamente. Essa mesma conversão foi realizada pelo 

Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo  
8 Os valores R$ 469,00/mês e R$162,00/mês correspondem à conversão dos valores US$ 5,5/dia e US$ 1,90/dia, 

respectivamente, realizada pelas pesquisadoras do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da 

Universidade de São Paulo, em abril do corrente ano. 
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educação não é a chave das transformações sociais, não é também reprodutora da ideologia 

dominante” (p. 110). Nesse sentido, defende-se a importância da formação ética e política dos 

educandos, ao lado da formação científica, tendo em vista a “conscientização, não como 

panaceia, mas como um esforço crítico de conhecimento dos seus obstáculos” (FREIRE, 2019, 

p. 54). Os educandos precisam entender o contexto social em que estão inseridos, a dinâmica 

de funcionamento desse contexto, os processos históricos explícitos e ocultos, as contradições 

e as possibilidades de mudanças. 

Os educandos precisam também se apropriarem de todo o saber historicamente 

produzido pela humanidade, reconstruir esse saber, elaborar novos tendo em vista uma 

participação consciente, ética e efetiva na sociedade, mas para isso é necessário a mediação do 

professor (SAVIANI, 2013). Como o professor deve proceder diante dos problemas socias que 

muitos educandos apresentam? Não há receitas para isso, mas não se pode “cruzar os braços”, 

naturalizar a situação. Nessa perspectiva, Freire (2019) destaca a importância da abertura para 

o diálogo, da observação dos gestos, expressões faciais, que podem indicar necessidade de 

intervenção, bem como a necessidade de acolher o educando, para que este se sinta parte da 

escola e a perceba como um lugar de alegria, de encontro e de conhecimento, ou seja, “é preciso  

descartar como falsa a separação radical entre seriedade docente e afetividade” (p. 138), o que 

não significa abrir mão da autoridade docente e do rigor científico necessário à aprendizagem 

dos conteúdos escolares, mas perceber o discente como sujeito social que é. 

  

5.4 Disciplina e indisciplina na perspectiva da FHI 

  

 Essa categoria representa a percepção dos sujeitos da pesquisa  sobre o papel da 

disciplina  no contexto da FHI, isto é, relaciona-se às contribuições viabilizadas pela disciplina, 

no processo pedagógico, tendo como horizonte a educação omnilateral e politécnica proposta 

por Marx (1982), bem como refere-se ao modo de encaminhar a indisciplina, nessa mesma 

perspectiva educacional.  

 Nas categorias anteriormente analisadas as percepções dos docentes e discente se 

aproximaram bastante, porém nessa categoria essas percepções se diferenciam quando os 

sujeitos  fazem a relação da disciplina com a FHI.  Segundo os docentes, a disciplina contribui 

para a FHI quando visa ao cumprimento de regras, por parte dos discentes, que promovam as 

condições necessárias à realização das atividades pedagógicas e o bom convívio social: 

  

ter alunos disciplinados nem sempre significa sucesso, mas talvez, faz com que 



109 
 

 

seja uma aula mais produtiva sem muitas interferências que não sejam para 

agregar (QP1); 

a obediência às normas é fundamental para que o curso flua e que a relação ensino 

aprendizagem seja obtida integralmente(QP3); 

contribuirá no zelar pelo o bom convívio social humano entre os sujeitos tendo 

maior foco no ambiente escolar externo que na sala de aula (QP5);  

na compreensão das regras sociais que permeiam todas as relações. Essas regras 

podem ser o detalhe para o sucesso do educando em vários aspectos de sua vida 

(QP6). 

 

 Os discentes, por seu turno, destacaram que a disciplina contribui para a FHI quando 

facilita a aprendizagem, melhora a preparação para o mercado de trabalho e indica o caminho 

certo a seguir: 

 

para promover o nosso conhecimento na nossa futura área (QD4); 

deixando tudo mais organizado e facilitando o aprendizado dos alunos (QD5); 

aumenta conhecimento e chance de entrar em um mercado de trabalho (QD8); 

pode contribuir para uma formação melhor um profissional que pode se destacar 

por ser um pessoa disciplinada, esforçada e persistente (QD10);  

ela guia a gente para esse caminho, como se fosse um tutorial de um jogo (QD3); 

ela é como um caminho certo pra se fazer tudo de forma correta e aprender bem, 

manter a ordem e organização e garantir que os planos de educação de todos 

sejam cumpridos (QD12). 

 

 Para compreendermos as respostas acima descritas faz-se necessário  antes destacar 

a concepção de FHI contida no PPI do IFMA, o qual a considera um  

  

processo que integra o saber prático e o saber teórico, com vistas à formação ampla 

do cidadão capaz de oportunizar uma sólida base científica e tecnológica aos 

educandos, por meio de uma visão dialética na qual a educação não seja reduzida 

a um mero instrumento útil de preparação para o mercado de trabalho (ARANHA, 

2002, apud PPI, 2019, p.09). 

 

 Essa forma de conceber a FHI ou educação politécnica coaduna com a defesa de uma 

educação cujo objetivo não é atender as demandas do sistema econômico através do mero 

treinamento necessário à acumulação de capital nas mãos de uns, em detrimento da pobreza da 

maioria, mas formar o ser humano omnilateral, conhecedor dos fundamentos científicos  e das 

técnicas do processo produtivo, bem como da dinâmica de funcionamento da sociedade na qual 

está inserido e, portanto, capacitado para assumir qualquer função, como defendia Marx (1982), 

o que implica oportunizar aos filhos da classe trabalhadora uma sólida formação geral seguida 

de formação profissional, capacitando-os para assumir o papel de dirigentes, como sustentava 

Gramsci (2001), tendo em vista a construção de uma sociedade verdadeiramente justa e 

democrática. 

 A partir da compreensão sobre o conceito de FHI, no âmbito do IFMA, é possível 



110 
 

 

analisar até que ponto o papel da disciplina destacado pelos sujeitos da pesquisa contribui para 

a formação omnilateral dos sujeitos ou possibilita-lhes uma formação unilateral. Iniciemos pela 

análise das respostas dos docentes. Alguns termos utilizados pelos sujeitos, como “sem muita 

interferência”, “obediência às normas” nos remetem à concepção de disciplina enquanto 

responsável pela “boa ordem” e pelo silêncio em sala de aula, em que as regras visam moldar 

o comportamento dos discentes para que estes se tornem sujeitos úteis e dóceis, como bem 

enfatizou Foucault (1987) ao analisar a disciplina do século XVIII, e como foi discutido na 

primeira categoria desta seção. Contudo, formar sujeitos úteis e dóceis significa oferecer uma 

formação unilateral, que, de acordo com Ramos (2014), atende apenas às necessidades do 

mercado de trabalho e desconsidera a formação geral indispensável à leitura do mundo e à 

superação do ser humano fragmentado “[...] historicamente pela divisão social do trabalho entre 

a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar’ (p. 86), que é a proposta da FHI. 

 Observa-se, também, que a disciplina enquanto técnica de controle comportamental, no 

contexto escolar e especialmente na sala de aula, encontra-se desvinculada das atividades 

pedagógicas ou vincula-se a elas de forma mecânica (REBELO, 2011) e isso também pode ser 

identificado quando alguns dos sujeitos destacam que ela tem mais relevância no ambiente 

escolar externo do que na sala de aula ou que está relacionada às regras de convivência social. 

No entanto, “na escola, o emprego da palavra disciplina implica uma outra noção menos 

fundada em uma ordem fixa e imutável de procedimentos e comportamentos e mais 

relacionado ao aprendizado das diversas ciências, artes ou demais áreas da cultura” 

(Carvalho, 2016, p. 132), isto é, ela não existe em si mesma, mas em função do processo 

ensino-aprendizagem desenvolvido nos diversos componentes curriculares, razão pela qual 

não é universal e nem sempre está relacionada à “boa ordem”, mas aos objetivos da aula. 

 Para Carvalho (2016), a disciplina inclui regras e métodos que direcionam o educando 

à aprendizagem não apenas dos conteúdos escolares mas de um modo de operar, de uma 

maneira de trabalhar, a qual é viabilizada pelo professor, o que não significa seguir uma 

sequência de passos rígidos para memorizar conhecimento, mas apreendê-lo a partir do 

caminho já traçado anteriormente pela humanidade, sem se deter a ele, contudo partindo 

dele, reelaborando e transformando o saber em um processo recíproco que envolve a 

aprendizagem e o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. 

 Ademais as regras que dizem respeito à convivência social não têm natureza 

pedagógica, isto é, o objetivo delas não é possibilitar a apreensão do conhecimento científico, 

mas regulamentar as relações sociais, tendo em vista uma convivência pacífica e respeitosa 

com todos os sujeitos que compõem a sociedade, razão pela qual estão relacionadas às 
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civilidades, como preceitua Garcia (2006). 

 Analisando as respostas dos discentes observa-se que alguns associam a disciplina à 

preparação para o mercado de trabalho e outros, ao caminho que facilita a aprendizagem. No 

primeiro caso, tem-se implícita uma concepção de educação amparada na Pedagogia das 

Competências, em que a disciplina tem como papel otimizar o desempenho dos discentes, 

tornando-os competitivos no mercado de trabalho. De acordo com Ramos (2001), a 

Pedagogia das Competências caracteriza-se pela ênfase no pragmatismo e no 

desenvolvimento da capacidade socioafetiva dos educandos, tendo em vista a adaptação 

desses sujeitos ao modo de produção flexível para que possam garantir empregabilidade. O 

papel do Estado nesse contexto, segundo a autora, é priorizar a oferta de uma educação 

profissional stricto sensu, instrumentalista, necessária ao pleno funcionamento do sistema 

econômico capitalista, em que o trabalho é transformado em mercadoria e alienado do seu 

produtor, indo de encontro à FHI, que defende a união entre teoria e prática, instrução e 

trabalho, conhecimento geral e conhecimento profissional.  

No segundo caso, quando outros discentes destacam que a disciplina facilita a 

aprendizagem e indica o caminho certo a seguir, percebe-se que há entre eles certa 

compreensão do caráter pedagógico da disciplina, a qual está vinculada ao processo ensino-

aprendizagem, aos objetivos da aula e aos conteúdos ministrados em cada área do 

conhecimento, como defende Carvalho (2016).  

No entanto, essa relação se dá de forma mecânica e descontextualizada, o que não 

favorece a FHI, mas possibilita uma formação unilateral, fundamentada na pedagogia das 

competências em que há a supervalorização da prática em detrimento da teoria. Porém o que se 

defende, neste trabalho, é uma relação que possibilite a apropriação crítica do conhecimento 

sistematizado pela escola e instrumentalize o educando para uma inserção ética e criativa na 

sociedade, como sustenta Saviani (2012).  

Ainda sobre a socialização dos conteúdos, Ramos (2014) sugere considerar a relação 

parte-totalidade levando-se em conta que o conhecimento é uma totalidade constituída de fatos 

ou de um conjunto de fatos que se relacionam e se inserem em um determinado contexto social, 

histórico e geográfico, o que implica a construção de um currículo integrado em que 

conhecimento geral e conhecimento específico se comuniquem e se completem, tendo em vista 

a apreensão da totalidade. Para isso, de acordo com a autora, é “preciso estudar os problemas 

de uma área profissional em suas múltiplas dimensões, tais como econômica, social política e 

técnica” (RAMOS, 2014, p. 108) e encontrar os conceitos que poderão nortear a 

problematização daquela totalidade, convertendo-os em conteúdos das diversas áreas do 
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conhecimento.  

A socialização dos conteúdos também precisa levar em conta a leitura de mundo dos 

educandos, o contexto no qual estão inseridos e a problematização desse contexto para que 

sejam capazes de realizar a passagem do conhecimento ingênuo para o conhecimento científico, 

ao lado do qual também deve ser enfatizada a formação ética e política (FREIRE, 2019).  

Assim, a disciplina que visa contribuir para a FHI por meio da viabilização do saber 

objetivo precisa ancorar-se em uma concepção de currículo integrado que supere a 

fragmentação do conhecimento, como defende Ramos (2001), bem como a contextualização 

dos conteúdos para que façam sentido aos educandos e lhes proporcionem a apreensão ética e 

consciente do real, como sugere Freire (2019). 

Quanto à condução da indisciplina, na perspectiva da FHI, as percepções dos sujeitos 

da pesquisa se dividem tanto no seguimento docente, quanto no segmento discente. Alguns 

defendem que a indisciplina deve ser tratada com rigidez e seguindo as regras institucionais, 

aplicando-se a punição devida, no intuito de prevenir novos casos e de conscientizar o “aluno 

indisciplinado” para que este corrija sua postura:  

 

chamando o aluno indisciplinado para responsabilidade e mostrando a ele que 

suas ações trarão consequências para seu futuro intelectual/profissional. Bem 

como aplicando-lhe as penalidades impostas pelos regulamentos vigentes, bem 

como não permitindo que ele participe de atividades que ele mais gosta, o esporte, 

por exemplo (QP2); 

no meu ponto de vista as indisciplinas tem que ter as penalidades previstas na 

norma, para que o sentimento de impunidade não seja disseminado. Lógico que 

alunos tem que ser informados constantemente das regras e possíveis 

penalizações. Trabalho com transparência (QP3);  

sendo mais rígidos com os alunos (QD3); 

alguns que não tomam atitudes deveriam chamar mais atenção dos alunos, cortar 

pontos de quem não faz atividade no dia, fazer perguntas pra ver se entenderam 

mesmo, etc... (QD5). 

 

Porém, a maioria dos sujeitos destacou que a indisciplina deve ser conduzida por meio 

do diálogo, buscando-se compreender o contexto do discente que praticou o “ato indisciplinar” 

e as razões que o levaram a isso:  

 

em casos isolados, falar diretamente com o aluno e tentar mantê-lo o mais próximo 

possível, transferindo para ele algumas responsabilidades para que o mesmo se 

sinta parte da aula. Caso não funcione, pedir auxílio a família. Em caso coletivo, 

conversar com todos individualmente para entender a demanda, depois 

coletivamente e também com os familiares para serem parceiros(QP1);  

dentro da sala o docente necessita compreender o campo de atuação, os sujeitos 

do espaço social e suas identidades, trabalhar de forma cautelosa para não manter 

as desigualdades, nem trabalhar para excluir. Conhecer a realidade dos seus 

alunos e se interessar por elas é um primeiro passo (QP5); 

saber conversar com o aluno para saber o contexto e não ir dando ocorrências” 
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(QD6); “conversar com a classe, saber o que está acontecendo, como está a sua 

didática, porque tal aluno está se comportando desta forma (QD13);  

pra mim esse negócio de retirar o aluno da sala de aula, ou levar pro SAA não 

adianta de nada, pq o aluno vai continuar fazendo a mesma coisa. O segredo é 

conversar com o aluno, saber o que ta acontecendo (QD16).  

 

A rigidez no sentido de assumir a autoridade na sala de aula, sem abusar dela, 

promovendo a diretividade intrínseca ao processo educacional (objetivos e conteúdos), é 

necessária ao desenvolvimento da relação pedagógica, à orientação dos discentes e ao 

desenvolvimento da criticidade, pois possibilita-lhes a oportunidade de discordarem do que foi 

proposto, o que significa que o educador precisa assumir uma posição para assim ajudar o 

educando a assumir a sua (VASCONCELLOS, 2009). Contudo, ser rígido comprometendo a 

liberdade de pensar, falar e agir dos discentes afeta diretamente a formação política,  

epistemológica e ética desses sujeitos, uma vez que, segundo Vasconcellos (2009),  a “liberdade 

é necessária para possibilitar a formação do autêntico cidadão, do sujeito de direitos” (p. 119), 

assim como a apropriação do conhecimento “[...] demanda liberdade, uma vez que a 

aprendizagem é uma atividade voluntária, de tal forma que, para que ocorra, deve corresponder 

a uma livre opção do sujeito” (p. 120). Além disso, é através da liberdade que se aprende a 

decidir e assumir responsabilidade por essa decisão (VÁZQUEZ, 2017). Assim autoridade e 

liberdade formam um par dialético cuja função é possibilitar a formação dos educandos, o que 

implica na apreensão de regras e método, portanto na disciplina, que não vise à domesticação 

do educando, mas ao desenvolvimento da sua autonomia. 

Analisando as manifestações de alguns discentes acima destacadas sobre a falta de 

rigidez de certos docentes, associadas a outros comentários destacados no item 4.3, quando os 

discentes relataram que “alguns professores não se importam com a bagunça” é possível 

perceber que esses sujeitos estão indicando ausência da legítima autoridade docente e a 

presença de professores licenciosos, que de acordo com Freire (2019) encontram-se no polo 

oposto aos autoritários provocando sérios obstáculos ao desenvolvimento da autonomia dos 

sujeitos. Para o autor, a autoridade e a liberdade precisam ser mediadas pelos limites “sem os 

quais a liberdade se perverte em licença e a autoridade em autoritarismo” (p. 102). 

Quanto ao encaminhamento da indisciplina por meio da punição, destaca-se que vai de 

encontro à FHI, quando o que se deseja por meio dessa medida seja a padronização dos 

comportamentos dos sujeitos (FOUCAULT, 1987), uma vez que a FHI visa formar sujeitos 

autônomos, conhecedores das contradições existentes na realidade na qual estão inseridos, 

revolucionários e comprometidos com a transformação social (CIAVATTA, 2014). Além disso, 

para que a punição faça sentido ao discente, ela precisa estar vinculada ao conteúdo do ato 
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praticado e ser proporcional à gravidade deste, constituindo o que La Taille (2013) chama de 

sansão por reciprocidade. Nessa perspectiva, quando um dos sujeitos da pesquisa destaca que 

o educando pode ser punido através de sua exclusão das atividades que lhe dão prazer, isso 

significa que a punição tem apenas o objetivo de causar-lhe sofrimento, não há relação com o 

ato praticado, é arbitrária e portanto trata-se de uma sansão expiatória, que não educa, podendo 

causar revolta e reincidência (LA TAILLE, 2013). 

O diálogo, enquanto abertura para ouvir o outro, compreender suas dificuldades, 

conhecer seu contexto social, no intuito de entender as motivações e as raízes dos atos 

indisciplinares pode ser um grande aliado na condução da indisciplina. Nessa perspectiva, 

“ouvir, entender, não significa que aceitará e sim, que vai respeitar, decodificar, refletir, dar uma 

resposta, argumentar, confrontar com outro ponto de vista” (VASCONCELLOS, 2009, p. 226).  

O diálogo pode se dar no coletivo ou no individual e inclui a escuta atenta e cuidadosa 

do professor para que ele realmente compreenda a situação em sua totalidade e tenha condições 

de fazer a intervenção necessária visando resolver ou ao menos atenuar a indisciplina em sala 

de aula. Conversar com os educandos também é uma forma de expressar que o professor se 

interessa por eles, que os reconhecem como sujeitos sociais, o que favorece o estabelecimento 

do vínculo afetivo e o desenvolvimento da reversibilidade, isto é, da capacidade de se colocar 

no lugar do outro, influenciando positivamente o desenvolvimento do  processo ensino-

aprendizagem (VASCONCELLOS, 2009). 

Nessa conjuntura, quando se tem como horizonte a Formação Humana Integral dos 

educandos, a qual visa “[...] garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito 

a uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente 

a um país, integrado dignamente a sua sociedade política”(RAMOS, 2014, p.86) e  

considerando a ocorrência da indisciplina em sala de aula, o diálogo apresenta-se como 

elemento indispensável à compreensão desse fenômeno em sua totalidade, o ponto de partida 

para apreender as suas mediações e contradições, no intuito de buscar a sua superação, 

percebendo o que está por trás do comportamento dos educandos e qual o papel da escola nesse 

contexto, tendo em vista a realização de sua atividade específica, qual seja a socialização do 

conhecimento científico.   
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6 O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Sei que a elaboração, validação e divulgação de 

materiais textuais não podem resolver os 

problemas da educação brasileira, dado o 

contexto multifacetado e contraditório no qual 

esse campo se encontra. Mas, entendo também 

que o ensino pode contribuir com a formação 

crítica das pessoas, passo importante para a 

modificação da sociedade injusta em que vivemos 

(LEITE, p. 339, 2018). 

 

O Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT)  

oferta curso de mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, na área de 

Ensino, e tem como objetivo “tanto a produção de conhecimentos como o desenvolvimento de 

produtos, por meio da realização de pesquisas que integrem os saberes inerentes ao mundo do 

trabalho e ao conhecimento sistematizado” (IFES, 2018, p. 2). 

Assim, o programa exige como trabalho de conclusão de curso a elaboração de produto 

educacional, que possua aplicabilidade imediata, o relatório da pesquisa que o gerou e a 

submissão de artigo, em coautoria com o(a) orientador(a), que verse sobre  o estudo realizado  

(IFES, 2018). Essa exigência ancora-se nas orientações da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – CAPES, instituição vinculada ao Ministério da Educação, sobre 

a realização de mestrado na área de Ensino, a qual destaca que os focos dessa área devem ser 

as “pesquisas  (expressas em artigos, livros e trabalhos em eventos) e as produções (expressas 

em processos, materiais, tecnologias educacionais e sociais, propostas educativas, políticas 

públicas) em Ensino de determinado conteúdo” (MEC, 2016, p. 4), no intuito de integrar 

conteúdo disciplinar e conhecimento pedagógico. 

Para a elaboração do PE, partiu-se do pressuposto de que este não deveria apenas 

viabilizar o ensino de conteúdo, mas “uma reflexão sobre um problema educacional vivido pelo 

professor em uma dada realidade escolar e que estimulassem o desenvolvimento de atividades 

curriculares alternativas” (LEITE, 2008, p. 3). Ademais, é oportuno destacar que o produto pode 

constituir-se de várias formas, como “mídias educacionais; protótipos educacionais e materiais 

para atividades experimentais; propostas de ensino; material textual; materiais interativos; 

atividades de extensão e desenvolvimento de aplicativos” (MEC, 2016). 

Nessa perspectiva, através deste estudo, foi elaborado um Guia Teórico-Prático,  

intitulado “(In) Disciplina na perspectiva da FHI: um Guia para o(a) professor(a)”, o qual está 

inserido na tipologia material textual e foi elaborado em PDF (Portable Document Format: 
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Formato de Documento Portátil), o que significa que pode ser exibido e compartilhado 

eletronicamente, de forma gratuita (ADOBE, 2021). Com isso, poupa-se recursos naturais, visto 

que o Guia não precisa ser impresso; recursos financeiros, considerando que o material pode 

ser compartilhado sem ônus; além do grande alcance que o PDF possibilita, uma vez que pode 

ser disponibilizado em diversas plataformas digitais (site, e-mail, redes sociais, etc.), sendo 

essas as razões que nos levaram a escolher o referido formato. 

A finalidade do PE é contribuir para a formação docente através de possibilidades e 

reflexões sobre a construção da disciplina e o encaminhamento da indisciplina em sala de aula, 

tendo como horizonte a FHI dos discentes. Para isso, buscou-se coletar ideias e opiniões junto 

aos docentes sujeitos da pesquisa, uma vez que o produto se destina a esse segmento. 

Nesse sentido, foi enviado aos professores sujeitos da pesquisa um questionário, através 

da ferramenta google forms (Apêndice J), em que era possível manifestar opinião acerca do 

conteúdo e do formato do guia. Contudo, três professores não responderam o questionário e 

alegaram não ter propriedade para falar de disciplina na perspectiva que estava sendo abordada. 

Os demais o responderam, porém as sugestões encontravam-se em desacordo com a concepção 

de disciplina aqui defendida, razão pela qual foram desconsideradas. A título de exemplo 

seguem as respostas dos docentes referentes à primeira questão, a qual solicita sugestões de 

constituição da disciplina em sala de aula: 

 

Embora haja a autonomia dos educandos, com relação a disciplina, é importante 

que se estabeleça os limites deixando bem claro o que pode e o que não pode ser 

feito (QP2); 

Normas discentes do IFMA (QP4); 

Noções de gestão de grupos (liderança) (QP6); 

Apresentação dos itens de indisciplina mais ocorridos em sala de aula e sugestão de 

como combatê-la ou de como desestimulá-los à prática (QP7). 

 

Em virtude da impossibilidade de uma participação significativa e direta dos sujeitos da 

pesquisa na elaboração do PE, pelos motivos acima explicitados, tal participação se deu de 

forma indireta, a partir dos resultados da pesquisa quando estes indicaram a necessidade de 

formação pedagógica e política dos professores para que compreendam a natureza pedagógica 

da disciplina e a finalidade educativa a ser alcançada no âmbito da EPT, em especial do EMI, 

isto é, a Formação Humana Integral dos educandos. Nesse sentido, o Guia buscou contribuir 

com a formação continuada dos professores a partir dos pressupostos teórico-metodológicos 

que fundamentam este estudo.   

O PE foi elaborado com base em três eixos, conforme orienta Kaplún (2002, 2003, apud 

LEITE, 2018): conceitual, que se relaciona à escolha das ideias centrais abordadas no material, 



117 
 

 

tendo como fundamento os argumentos dos autores que discutem o tema e a percepção dos 

sujeitos destinatários do produto; pedagógico, que expressa como essas ideias foram 

apresentadas, tendo como ponto de partida a realidade local e como ponto de chegada as 

mudanças pedagógicas e sociais a serem promovidas nessa mesma realidade, através do produto; 

comunicacional, que diz respeito às escolhas quanto ao formato do material, sua linguagem, 

diagramação, para que seja atrativo, útil e devidamente compreendido pelo usuário. 

Nesse contexto, procedeu-se com a elaboração da parte textual do Guia e, em seguida, 

o material foi encaminhado a uma designer gráfica para formatação, tendo em vista torná-lo 

atrativo, também do ponto de vista estético. A título de ilustração seguem algumas imagens do 

Guia após formatação: 

 

 

  

 

 

Concluída a parte gráfica, o Guia foi enviado aos professores sujeitos da pesquisa para 

avaliação, a qual realizou-se por meio de um questionário do google forms (Apêndice K), 

contendo dez questões (nove fechadas e uma aberta) que visavam coletar as impressões dos 

sujeitos acerca da estética, do conteúdo, da linguagem, das contribuições do PE, bem como 

sobre as possíveis melhorias para o material em apreço. Buscou-se, com isso, identificar até 

que ponto o PE é capaz de atender ao objetivo que se propôs alcançar e o que pode ser ajustado 

tendo em vista alcança-lo integralmente. Os resultados dessa avaliação serão demonstrados nos 

Imagem 06 – Sumário do PE 

 

Imagem 05 – Capa do PE 

 

Fonte: Autora, 2021 

 

Fonte: Autora, 2021 
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gráficos a seguir.  
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Gráfico 06 - Estética do Guia 

 

Gráfico 07 - Compreensão textual 

 

Fonte: Autora, 2021 

 

Fonte: Autora, 2021 

 

Fonte: Autora, 2021 

 
Fonte: Autora, 2021 

 

Gráfico 08 - Articulação dos capítulos 

 

Gráfico 09 - Adequabilidade da linguagem 

 

Fonte: Autora, 2021 

 

Fonte: Autora, 2021 

 

Gráfico 10 -  Relevância do conteúdo 

 

Gráfico 11 -  Contribuição para a FHI  
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Na questão de número dez, que traz a possibilidade dos sujeitos  proporem alterações 

ao PE, obteve-se as seguintes respostas: 

 

O material está completo e será de grande valia nas minhas práticas educacionais. 

Parabéns pelo trabalho (QP1); 

Lincar o sumário com as partes do texto. No mais achei o documento bastante 

compreensivo e atraente (QP2); 

Não (QP3); 

Absolutamente nada (QP4); 

Um guia mais compacto, básico para ser utilizado em outros momentos (salas de 

aula, reunião de professores e gestores, palestras etc.) com os elementos do produto 

educacional. Sem desconsiderar o produto em questão apenas para ser apresentado 

de uma forma mais concisa (QP5); 

Incluiria mais noções de liderança para os educadores (QP6); 

Adorei a proposta do guia pois aborda os principais problemas de indisciplina 

discente com as quais temos que lidar no ambiente escolar, além de trazer 

4
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(disciplina e indisciplina) a partir 
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social?
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Fonte: Autora, 2021 

 

Fonte: Autora, 2021 

 

Gráfico 12 - Contribuição para a 

formação docente 

 

 

Gráfico 13 - Relação educação e 

sociedade 

 

 

Gráfico 14 -  Possibilidade de recomendação do PE 

 

 

Fonte: Autora, 2021 
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sugestões para enfrentamento das situações. Parabéns pelo trabalho e eu não 

alteraria em nada o conteúdo (QP7). 

 

A partir dos gráficos acima destacados, evidenciou-se que os professores sujeitos desta 

pesquisa aprovaram  o Guia, pois das nove questões fechadas obteve-se resposta favorável de 

todos os sujeitos em seis delas (1, 3, 4, 5, 6 e 9) e em três questões alguns sujeitos foram 

parcialmente favoráveis ao item do PE objeto de análise, porém a maioria manifestou-se 

totalmente favorável, como aconteceu na questão de número dois, em que apenas um sujeito 

foi parcialmente favorável; na questão de número  sete, em que três sujeitos se manifestaram 

parcialmente favoráveis; e na questão de número oito, em que dois sujeitos se manifestaram 

parcialmente favoráveis. Em nenhuma das questões obteve-se avaliação negativa. 

Quanto às respostas da questão aberta, observou-se que  quatro dos sujeitos (QP1, QP3, 

QP4 e QP7) demonstraram satisfação em relação ao PE e não sugeriram alterações, enquanto 

outros as propuseram. A proposta do QP2 foi agregada ao PE, o que possibilitou vincular o 

sumário a cada capítulo ou subcapítulo do material. A sugestão do QP5 não foi agregada ao PE, 

pois o Guia direciona-se aos professores e requer uma reflexão teórica que seria inviável inserir 

em um Guia compacto. Contudo, a partir deste PE podem ser elaborados outros materiais para 

serem socializados nas reuniões de gestão, como o referido professor propôs.  

A proposta do QP6 não foi considerada, visto que para apresentar noções de liderança 

no PE seria necessário realizar estudo sobre as abordagens existentes, tais como a abordagem 

dos traços, comportamental, situacional,  transacional, dentre várias outras apontadas por  

Adriano e Godoi (2014), buscando-se identificar as bases epistemológicas e psicológicas dessas 

teorias que convirjam com o princípio da FHI aqui defendido. Contudo, isso não foi realizado 

na presente pesquisa, visto que a liderança não estava inserida na delimitação do tema, razão 

pela qual também não foi possível inseri-la no PE.    

Visando atender a sugestão proposta pelo PQ2, o material foi enviado mais uma vez à 

designer gráfica, a qual realizou a alteração solicitada. De forma sintética, o Guia foi elaborado 

por meio do processo abaixo ilustrado, o qual foi descrito acima. 
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Mapa mental 05 - Processo de elaboração do PE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Adaptado de  Farias e Mendonça, 2019; Leite, 2018. 

 

 

No tocante ao conteúdo do PE, destaca-se que está organizado em cinco capítulos. No 

primeiro capítulo, apresentam-se os conceitos que o fundamentam referentes à disciplina e à 

FHI, para que o leitor compreenda a abordagem teórica a partir da qual o PE foi desenvolvido. 

O segundo capítulo contempla algumas considerações sobre os jovens, pois discutir a questão 

disciplinar no contexto do Ensino Médio Integrado, implica antes de tudo ter clareza sobre a 

forma como os percebemos, visto que eles são os educandos inseridos naquela modalidade de 

ensino.  

No terceiro capítulo, apresentam-se algumas reflexões e atividades que podem 

contribuir para a constituição da disciplina em sala de aula, visando a formação do educando 

em todas as suas dimensões. O capítulo seguinte, por sua vez, destaca breves considerações 

acerca da condução da indisciplina, buscando refletir sobre alguns casos que se destacam no 

contexto da sala de aula. O quinto capítulo refere-se às considerações finais, em que faz-se uma 

retomada da concepção de disciplina aqui defendida e do objetivo que se espera alcançar com 

a elaboração deste produto educacional. Anexo ao PE encontra-se a carta de Paulo Freire, 

retirada da obra “Professora Sim, Tia, não”, na qual o educador traz ricas contribuições que 

podem subsidiar a prática docente no tocante à questão disciplinar e à FHI. 

Destaca-se, ainda, que após a validação do PE pela banca de defesa da dissertação, o 

referido material seguirá para registro em sistema de informações nacionais e terá acesso livre 

em repositório nacional, conforme determina documento da CAPES (MEC, 2016), além de 

ficar disponível na página do PROFEPT do IFMA e ser divulgado, através de e-mail 

institucional, aos professores do Campus Timon.  
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6 CONCLUSÕES 

 

É só quando está concluída a sua investigação (e 

é sempre relevante lembrar que, no domínio 

científico, toda conclusão é sempre provisória, 

sujeita à comprovação, retificação, abandono etc.) 

que o pesquisador apresenta, expositivamente, os 

resultados a que chegou 

(PAULO NETTO, 2011, p. 26). 

  

Os resultados obtidos por meio desta pesquisa partem do pressuposto de que a 

elaboração do conhecimento consiste em um processo dinâmico e mutável, conforme destaca 

Paulo Netto (2011),  que se ancora no conhecimento já existente, de forma dialética, e que está 

vinculado ao contexto no qual se insere, razão pela qual não devem ser generalizados ou 

transferidos a outro contexto de forma mecânica, mas observando-se as peculiaridades deste, 

no intuito de identificar até que ponto o novo conhecimento poderá suprir as demandas daquela 

realidade.  

Nesse sentido, este estudo buscou contribuir com a elaboração de conhecimento 

científico e trazer benefícios à instituição investigada ao analisar  como a disciplina e a 

indisciplina discente são tratadas  no curso de Ensino Médio Integrado ao Técnico de 

Eletroeletrônica do Instituto Federal do Maranhão - Campus Timon - e qual sua relação com a 

formação humana omnilateral, politécnica e integral. 

Para isso, iniciou-se com algumas reflexões sobre as concepções de disciplina e 

indisciplina, às quais estão vinculadas às teorias pedagógicas que regem a atividade docente e 

que refletem formas de perceber a educação e a sociedade. Nesse contexto, destacou-se a 

concepção de disciplina enquanto técnica de controle do comportamento humano, cujo objetivo 

é formar sujeitos úteis e dóceis, conforme analisou Foucault (1987), a qual está amparada na 

Pedagogia Tradicional que tem como função transferir conhecimento e preparar os educandos 

para viverem harmoniosamente em sociedade (ARANHA, 2006). Em oposição a essa forma de 

perceber a disciplina encontra-se outra concepção, defendida neste trabalho ligada à Pedagogia 

Libertadora e à PHC, cujo objetivo é a constituição da autonomia do educando e a apropriação 

do saber objetivo, tendo em vista a transformação da sociedade, uma vez que esta é regulada 

por um sistema econômico desumano e excludente (FREIRE, 2019; SAVIANI, 2013; 

VASCONCELLOS, 2009). 

Em seguida, realizou-se algumas considerações sobre os atos indisciplinares suas causas 

e determinantes, de acordo com a literatura que trata dessa temática, perpassando desde a 
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culpabilização apontada pelos diversos seguimentos da escola no tocante à falta de limites dos 

educandos, à metodologia ultrapassada dos docentes e à ausência de autoridade em sala de aula, 

dentre outras causas, até chegarmos às crises que afetaram a sociedade contemporânea 

capitalista, as quais impulsionaram e impulsionam os diversos problemas sociais vivenciados 

pelos estudantes da escola pública, os quais emergem na sala de aula, muitas vezes de maneira 

velada, sob a forma de indisciplina. 

 Destacou-se, também, algumas formas de constituir a disciplina em sala de aula como 

através de regras e métodos de aprendizagem, da construção de vínculos, bem como do diálogo 

aberto para ouvir e compreender o outro no intuito de atender as suas necessidades tendo em 

vista a apropriação do conhecimento sistematizado pela escola. Assim como foram realizadas 

algumas observações sobre as formas de conduzir a indisciplina desde o uso da punição, do 

encaminhamento do problema a outros profissionais até chegarmos novamente ao diálogo, 

buscando compreender o que está por trás do ato praticado e o que a escola pode fazer para 

ajudar o discente a superar as dificuldades encontradas, uma vez que isso interfere diretamente 

no processo de aprendizagem do educando. 

 Além disso, discutiu-se sobre o papel da disciplina e a condução da indisciplina no 

âmbito da FHI cujo o objetivo é a plena formação dos sujeitos, a qual se opõe à formação 

unilateral e alienada que visa apenas treinar mão de obra para o mercado de trabalho. Nesse 

sentido, defendeu-se uma formação omnilateral, politécnica em que os educandos se 

qualifiquem para dirigir e não para serem dirigidos, o que requer a apropriação do conhecimento 

historicamente elaborado pela humanidade e a formação ética-política para uma atuação crítica 

e criativa na sociedade. Nesse contexto, a disciplina assumiria o papel de viabilizadora dessa 

formação por meio de técnicas e métodos (não mecânicos) que ensinassem os discentes formas 

de aprender, ao passo que a indisciplina seria conduzida por meio do diálogo, buscando-se 

entender o problema em sua totalidade. 

 Para a realização da pesquisa adotou-se como método científico o MHD, o qual se 

constitui a partir das categorias totalidade, contradição e mediação. Através desse método, 

buscou-se realizar um estudo de caso sobre a questão disciplinar e sua relação com a FHI no 

contexto do curso de Ensino Médio Integrado ao Técnico de Eletroeletrônica, do IFMA – 

Campus Timon, por meio das técnicas de observação sistemática, análise documental e 

questionário. 

 A análise dos dados foi realizada à luz dos autores que fundamentaram a pesquisa e por 

meio da análise de conteúdo, sob a ótica das categorias que compõem o MHD. Assim, buscou-

se não apenas compreender o que estava explícito no contexto observado, nos documentos 
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analisados e nos questionários respondidos pelos sujeitos da pesquisa, mas o que se encontrava 

implícito, subjacente, no tocante às formas de constituição da disciplina em sala de aula e de 

condução da indisciplina naquele contexto, no intuito de identificar até que ponto esses 

procedimentos contribuem para a FHI dos educandos. 

 Nessa conjuntura, por meio da análise dos dados, evidenciou-se em relação ao primeiro 

objetivo da pesquisa, o qual se refere às concepções de disciplina e às pedagogias a estas 

vinculadas, que no contexto investigado prevalece a concepção de disciplina enquanto técnica 

de controle do comportamento humano cujo objetivo é manter a “boa ordem” para que as 

atividades pedagógicas se desenvolvam conforme  o planejado. A disciplina não se encontra, 

portanto, imbricada ao processo ensino-aprendizagem, mas justaposta a ele, como condição 

prévia para seu desenvolvimento. Todavia, é importante destacar que a disciplina não só 

antecede o desenvolvimento das atividades pedagógicas, mas se concretiza durante essas 

atividades e se constitui muitas vezes como resultado destas, como afirma Rego (2016), o que 

significa que disciplina e aprendizagem se relacionam de forma recíproca e dialética. 

 Observou-se, ainda, que boa parte das atividades pedagógicas desenvolvidas no 

contexto da pesquisa se fundamenta na Pedagogia das Competências, em que o conhecimento 

geral se encontra dissociado do conhecimento  específico, possibilitando uma  educação 

profissional unilateral e direcionada à formação técnica, embora o PPI do IFMA defenda uma 

educação omnilateral, politécnica e unitária que busca a união entre teoria e prática, 

conhecimento geral e específico, tendo em vista a formação do educando em suas múltiplas 

dimensões.  

Quanto ao segundo objetivo que visa identificar como a indisciplina se manifesta no 

contexto da sala de aula do curso objeto da pesquisa e de que forma é tratada percebeu-se que 

tanto os sujeitos da pesquisa, quanto o RDD da Instituição classificam na categoria “atos 

indisciplinares” ações de diversas naturezas como as relacionadas às incivilidades, à violência 

e ao bullying, com destaque para a falta de respeito, de boas maneiras e as agressões físicas, o 

que dificulta a compreensão da natureza pedagógica da disciplina enquanto elemento 

constituído de regras e métodos capazes de viabilizar não apenas a apropriação do 

conhecimento científico, mas a reestruturação ou inovação deste, como defende Carvalho 

(2016), bem como impossibilita o encaminhamento da indisciplina a partir dessa perspectiva, o 

que significa compreender o ato indisciplinar em sua totalidade.  

Diante desse contexto é razoável que o IFMA, de modo geral,  e o Campus Timon, de 

maneira específica, realizem uma revisão das suas normas disciplinares discentes considerando 

a natureza e a finalidade da disciplina no contexto escolar, distinguindo-a das normas de 
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convivência e funcionamento da Instituição. Assim, sugere-se que tais normas estejam inseridas 

em documento cuja nomenclatura caracterize sua natureza, a exemplo do Regimento Escolar 

Discente, uma vez que não estão diretamente vinculadas à relação pedagógica (docente-

conhecimento-discente), como a disciplina.  É oportuno também destacar que há divergências 

entre as normas que regulamentam o uniforme escolar, em que na RUE determina-se como 

punição pelo seu descumprimento a suspensão do discente e no RDD e OSRDD há previsão de 

advertência oral, o que pode estar indicando a existência de normas que não se aplicam na 

prática e a necessidade de reformulá-las. 

Ademais, evidenciou-se que a indisciplina, na maioria das vezes, é conduzida por meio 

do diálogo buscando-se apenas advertir o educando envolvido naquela situação sobre o 

equívoco que está cometendo e a possibilidade de sofrer medidas extremas como ser convidado 

a se retirar da sala de aula, assim como identificou-se que é recorrente o encaminhamento dos 

discentes ao SAA para aplicação das punições previstas nas normas disciplinares discentes. 

Com isso, perde-se a oportunidade de compreender o que há por trás do “ato indisciplinar” e de 

realizar a intervenção necessária ao alcance dos objetivos pedagógicos, além de impossibilitar 

a criação dos vínculos (de sentido para o estudo e da afetividade), extremamente relevantes 

quando se lida com gente. 

Sobre o encaminhamento dos “alunos indisciplinados” ao SAA concorda-se com 

Vasconcellos (2009) quando este afirma que a existência de serviço ou profissional específico 

para atender casos indisciplinares possibilita o surgimento da síndrome do encaminhamento e 

contribui para que o professor se torne apenas um “dador de aula”, o que não é aceitável 

considerando que educar não implica em transferir conhecimento, mas exige, dentre outros 

requisitos, a disponibilidade para o diálogo, a generosidade e o comprometimento ético com a 

humanização e a emancipação dos educandos, como enfatiza Freire (2019). 

Dessa forma, defende-se a necessidade de os professores receberem apoio da equipe 

multiprofissional (pedagogo, psicólogo e assistente social), bem como formação continuada 

que lhes possibilitem lidar com a indisciplina, mas principalmente que os orientem a constituir 

uma disciplina consciente e interativa capaz de  desenvolver a autonomia dos educados como 

sustenta Vasconcellos (2009) e viabilizar a apropriação do saber objetivo como apregoa Saviani 

(2013), superando assim a concepção tradicional de disciplina vinculada à “boa ordem” e ao 

controle do comportamento humano.   

Nessa conjuntura, é válido também avaliar as atividades desenvolvidas pelos Assistentes 

de Alunos referentes à vigilância e à punição dos discentes, as quais contribuem para o 

desenvolvimento da síndrome do encaminhamento e para a padronização dos comportamentos 
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dos educandos, contribuindo para a adaptação desses sujeitos à realidade existente, a qual não 

é justa pra todos, indo de encontro com a FHI. Sendo Assim, os servidores acima citados 

poderiam atuar em parceria com a equipe multiprofissional do Campus Timon especialmente 

com aqueles servidores localizados no Serviço Pedagógico e Serviço Social, no intuito de 

efetivamente  assistir os discentes e contribuir para a formação destes. 

O terceiro objetivo da pesquisa buscou refletir sobre o papel da disciplina para a 

formação humana omnilateral, polítécnica, integral dos discentes do curso de Eletroeletrônica, 

bem como sobre o encaminhamento da indisciplina, nesse contexto. Sobre o papel da disciplina, 

evidenciou-se que a maioria dos sujeitos da pesquisa a desvinculam do processo ensino- 

aprendizagem destacando que sua função seria a manutenção da “boa ordem” por meio do 

cumprimento das regras. Apenas alguns discentes enfatizaram a função pedagógica da 

disciplina, porém de forma mecânica, dissociada do contexto social e com foco no treinamento 

profissional. Todavia, os papeis acima destacados não convergem com uma educação que vise 

formar os educandos em todas as suas dimensões, tendo em vista a transformação social, mas 

colabora para a domesticação dos sujeitos e sua adaptação às demandas do modo de produção 

vigente. 

A disciplina na perspectiva da FHI visa à apropriação do conhecimento sistematizado 

pela escola, de forma autônoma e crítica, por meio de regras e métodos que orientem a 

aprendizagem dos discentes, estabeleçam relações entre parte e totalidade, conhecimento geral 

e específico e partam da realidade e do conhecimento de mundo dos educandos, tendo em vista 

uma formação ampla que os possibilitem não apenas a prática da formação profissional, mas a 

teoria a ela vinculada, o desvelamento do real e as possibilidades de mudanças. Com isso, 

possivelmente, o rendimento escolar dos discentes (preocupação constante identificada nos 

discursos dos docentes do IFMA-Campus Timon) avançará qualitativamente, uma vez que 

tornar-se-á uma consequência natural da aprendizagem dos educandos, reduzindo ou ao menos 

atenuando a repetência e a reprovação fortemente evidenciadas no contexto pesquisado. 

Quanto à condução da Indisciplina na perspectiva da FHI, observou-se que a maioria 

dos sujeitos aponta o diálogo como melhor alternativa, no sentido de identificar as causas do 

ato indisciplinar. Contudo, na prática de muitos docentes do curso investigado, observou-se que 

o encaminhamento do discente “indisciplinado” ao SAA,  para que este serviço aplique a 

punição devida ou encaminhe o caso ao servidor responsável, é bastante recorrente, o que indica 

um distanciamento entre o discurso e a prática docente e uma aproximação da disciplina 

enquanto instrumento que visa vigiar e punir. Além disso, o diálogo no contexto da FHI precisa 

ultrapassar o nível da constatação para alcançar o nível da intervenção, a partir do cumprimento 
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do papel social da escola, o qual, de acordo com o PPI do IFMA, está comprometido com a 

formação omnilateral dos educandos. 

O último objetivo da pesquisa buscou elaborar produto educacional capaz de contribuir 

para a formação omnilateral, politécnica e integral dos discentes, no tocante à disciplina escolar. 

Quanto a isso destaca-se que o PE foi aprovado pelos professores sujeitos da pesquisa e espera-

se que o material seja efetivamente usado por todos os docentes do IFMA – Campus Timon e 

que a longo prazo alcance seu objetivo, promovendo mudanças na prática pedagógica, tendo 

em vista a ampla formação dos educandos e a transformação social. 

Retomando a questão norteadora deste trabalho, qual seja, como a disciplina e a 

indisciplina discente são tratadas no curso de Ensino Médio Integrado ao técnico de 

Eletroeletrônica do Instituto Federal do Maranhão - Campus Timon - e qual sua relação 

com a formação humana omnilateral, politécnica e integral? Observou-se que predomina 

no contexto investigado a concepção de disciplina relacionada à boa ordem e às regras de 

convivência cujo objetivo é possibilitar educação profissional e tecnológica em sentido estrito, 

vinculando-se à Pedagogia das Competências. Nesse sentido, a disciplina é constituída, na 

maioria das vezes, através do estabelecimento de regras de convivência, buscando-se condições 

ideias de desenvolvimento da aula; enquanto a indisciplina, geralmente, é conduzida pelo 

encaminhamento dos educandos envolvidos aos SAA, para aplicação das punições previstas no 

RDD da Instituição. Esses procedimentos não contribuem para a FHI porque possibilitam o 

adestramento dos educandos e uma formação unilateral, cujo objetivo é  a adaptação dos 

sujeitos às necessidades do sistema econômico. 

Evidenciou-se, ainda, raso conhecimento, por parte dos docentes pesquisados, do 

princípio da FHI, objetivo a ser alcançado no âmbito da EPT, modalidade de ensino na qual o 

curso de Eletroeletrônica está inserido, na forma de EMI, uma vez que ao estabelecerem  relação 

da disciplina com a FHI não levaram em conta a possibilidade da disciplina contribuir com uma 

formação ampla dos educandos, unindo teoria e prática, numa perspectiva de transformação 

social. Isso indica a necessidade de formação pedagógica e política que visem possibilitar a 

esses profissionais o conhecimento e a discussão sobre as bases conceituais da EPT, as lutas 

ideológicas travadas ao longo da sua história, o tipo de sujeito que se pretende formar e para 

qual sociedade, tendo em vista uma prática docente ética e comprometida com um projeto 

pedagógico e social que busque contribuir para a superação das desigualdades sociais e 

econômicas historicamente instaladas em nosso país. A partir disso também poderão identificar 

o lugar da disciplina nesse processo enquanto instrumento que possibilita a constituição da 
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autonomia dos educandos e a apropriação do conhecimento científico necessários a uma 

participação ética e revolucionária na sociedade. 

É importante ressaltar, ainda, que essa realidade recebe influência das lacunas deixadas 

na formação (inicial e continuada) dos docentes investigados, dentre elas a discussão sobre a 

disciplina e os princípios que regem a EPT, como a FHI. Essas lacunas, por sua vez, são 

convenientes aos interesses econômicos que visam apenas formar sujeitos competentes e úteis 

às necessidades do capital, porém é possível encontrar possibilidades de mudanças no âmbito 

da autonomia das instituições de ensino, através da formação em serviço, do trabalho coletivo 

e da resistência àquilo que prejudica a dignidade humana e a justiça social. 

No tocante às possibilidades de mudanças acima citadas, é oportuno explicitar a 

relevância do presente estudo para a prática profissional desta pesquisadora, o qual transformou 

sua forma de ver a educação e os jovens com quem trabalha, e consequentemente sua maneira 

de entender e encaminhar os casos de indisciplina que chegam ao seu conhecimento, ocasião 

em que se busca compreender o educando como sujeito social, seu contexto, a natureza dos atos 

praticados por ele e a concepção de educação do docente que o encaminhou, possibilitando uma  

abordagem que não vise à vigilância e à punição, mas que contribua para a superação das 

dificuldades encontradas pelo educando, tendo em vista a apropriação crítica do conhecimento 

socializado pelo IFMA-Campus Timon.    

Por fim, destaca-se que a questão disciplinar apresenta um vasto campo de pesquisa e 

que muito já foi estudado sobre esse tema, o que significa que este trabalho não tem a pretensão 

de esgotá-lo e que foi elaborado também a partir da literatura existente sobre a temática em 

questão. Nesse sentido, busca-se contribuir com a discussão acerca da disciplina e da 

indisciplina na perspectiva da FHI, bem como promover benefícios à Instituição investigada, 

especialmente por meio do produto educacional desenvolvido a partir do presente estudo. 

Ressalta-se também que a partir desta pesquisa podem ser realizados outros trabalhos buscando, 

por exemplo, analisar o papel dos Assistentes de Alunos no IFMA (em todos os campi) no que 

diz respeito à disciplina e a indisciplina escolar, refletir sobre as contribuições da equipe 

multiprofissional no tocante à constituição da disciplina e à condução da indisciplina, identificar 

a disciplina necessária em cada componente curricular dos cursos de EMI (Língua Portuguesa, 

História, Física, Sociologia, Eletrônica Digital, Instalações Elétricas, etc.), tendo como 

horizonte a FHI, dentre outros temas. 

 

. 
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APÊNDICE A – TCLE – PARTICIPANTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

CONFORME RESOLUÇÃO 466/2012 CNS/CONEP 

 

 

Prezado (a), 

 

O Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, da pesquisa 

intitulada “(In)Disciplina e Formação Humana Integral: um estudo sobre os discentes do Ensino 

Médio Integrado ao Técnico do Curso Eletroeletrônica do IFMA - Campus Timon”, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), do Instituto 

Federal do Maranhão (Campus São Luís – Monte Castelo), que será desenvolvida por Hélis 

Regina de Sousa Costa, sob a orientação da professora Dra. Paula Francineti de Araújo Tavares. 

Por gentileza, leia atentamente as informações e termos abaixo: 

1. Objetivo Geral: analisar como a (in)disciplina discente é tratada no curso técnico 

integrado ao médio de Eletroeletrônica do Instituto Federal do Maranhão – Campus 

Timon - e qual sua relação com a formação humana integral.  

2. Sua participação na pesquisa: será necessário que o senhor(a) se disponibilize a 

responder um questionário relacionado ao objetivo da pesquisa e outro referente ao 

produto educacional que será desenvolvido pela pesquisadora, cujos preenchimentos se 

efetivarão em um tempo médio de vinte minutos, para cada questionário.  Haverá, ainda, 

a necessidade de participar de reunião com a pesquisadora, a qual será previamente 

agendada, conforme sua conveniência, cujo objetivo é avaliar o produto educacional 

resultante da presente pesquisa. 

3. Seus direitos como participante: o senhor(a) será esclarecido(a) sobre a pesquisa em 

quaisquer aspectos que desejar e terá liberdade para recusar-se a participar ou retirar seu 

consentimento em qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. A pesquisadora 

irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Além disso, é importante 

que o senhor(a) saiba que esta pesquisa está vinculada a um Comitê de Ética, o qual 

protege e garante os direitos dos sujeitos dela participantes.  

1. Benefícios e riscos: a sua participação trará benefícios à comunidade escolar e à 

sociedade, uma vez que através dessa pesquisa espera-se contribuir com a compreensão 

e o devido encaminhamento da questão disciplinar no contexto da sala de aula do curso 

objeto de investigação, de forma a influenciar positivamente o processo ensino-

aprendizagem, tendo em vista a Formação Humana Integral, assim também como 

almeja-se que os resultados dessa pesquisa possam ser úteis em outros espaços 

educativos formais e não formais, guardadas as devidas peculiaridades destes. Os riscos 

de sua participação nesta pesquisa referem-se a um eventual desconforto emocional ao 

responder alguns itens dos questionários, no entanto a pesquisadora compromete-se a 

manter ampla e completa discrição quanto às informações prestadas, além do total 

anonimato dos voluntários (sujeitos participantes) da pesquisa. 

4. Resultados da pesquisa: serão publicados em revistas científicas e apresentados em 
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eventos acadêmicos, com total garantia de preservação da identidade dos pesquisados. 

5. Dúvidas e esclarecimentos: entrar em contato com a pesquisadora através dos telefones: 

(86)99969-5381 / (86) 98811-1054 e pelo e-mail: helisregina@hotmail.com; com a 

orientadora, por meio do telefone (98)99112-8392 e pelo e-mail: 

paulafrancineti@ifma.edu.br ou com  o Comitê de Ética e Pesquisa da Unidade de 

Ensino Superior Dom Bosco (UNDB), localizado na Avenida Colares Moreira, 443, 

Renascença II, São Luís (MA), através do telefone (98)4009-7090.  

6. Declaração do(a) participante:  declaro que fui informado(a), de maneira clara e 

detalhada, do objetivo da presente pesquisa, de como será minha participação, do sigilo 

dado ao meu nome, dos benefícios e riscos decorrentes deste trabalho, bem como da 

possibilidade de me retirar do mesmo em qualquer momento, sem prejuízo algum, e de 

buscar os esclarecimentos necessários à elucidação de dúvidas.  Declaro, também, o 

meu consentimento em participar da pesquisa e concordo que os dados obtidos na 

investigação sejam utilizados para fins científicos (publicação em revistas científicas, 

apresentação em eventos acadêmicos, etc.). Estou ciente de que receberei uma via desse 

documento. 

 

 

Timon, _________ de ____________________de 2021 

  

 

_____________________________________________________________ 

Participante 

 

 

_________________________________________    __________________________________________ 

Hélis Regina de Sousa Costa                                         Dra. Paula Francineti de Araújo Tavares 

       Pesquisadora                                                                                   Orientadora 
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APÊNDICE B – TCLE – PAIS / RESPONSÁVEL LEGAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

CONFORME RESOLUÇÃO 466/2012 CNS/CONEP 

 

Prezado (a), 

 

O Senhor(a) está sendo convidado(a) a autorizar a participação do menor de idade, por 

quem é responsável legal, na pesquisa intitulada “(In)Disciplina e Formação Humana Integral: 

um estudo sobre os discentes do Ensino Médio Integrado ao Técnico do Curso Eletroeletrônica 

do IFMA - Campus Timon”, do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica (PROFEPT), do Instituto Federal do Maranhão (Campus São Luís – Monte 

Castelo), que será desenvolvida por Hélis Regina de Sousa Costa, sob a orientação da professora 

Dra. Paula Francineti de Araújo Tavares. Por gentileza, leia atentamente as informações e 

termos abaixo: 

1. Objetivo Geral: analisar como a (in)disciplina discente é tratada no curso técnico 

integrado ao médio de Eletroeletrônica do Instituto Federal do Maranhão – Campus 

Timon - e qual sua relação com a Formação Humana Integral.  

2. Participação na pesquisa: será necessário que o participante se disponibilize a 

responder um questionário relacionado ao objetivo da pesquisa, cujo preenchimento se 

efetivará em um tempo médio de vinte minutos. 

3. Direitos do participante: o(a) participante e seu responsável serão esclarecidos(as) 

sobre a pesquisa em quaisquer aspectos que desejar e terão liberdade para recusar-se a 

participar ou retirar seu consentimento em qualquer momento. A participação é 

voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de 

benefícios. A pesquisadora irá tratar a  identidade do participante com padrões 

profissionais de sigilo. Além disso, é importante que o senhor(a) saiba que esta pesquisa 

está vinculada a um Comitê de Ética, o qual protege e garante os direitos dos sujeitos 

dela participantes. 

4. Benefícios e riscos: a participação do discente, por quem o(a) senhor(a) é responsável, 

trará benefícios à comunidade escolar e à sociedade, uma vez que através dessa pesquisa 

espera-se contribuir com a compreensão e o devido encaminhamento da questão 

disciplinar no contexto da sala de aula do curso de Eletroeletrônica, de forma a 

influenciar positivamente o processo ensino-aprendizagem, tendo em vista a Formação 

Humana Integral, assim também como almeja-se que os resultados dessa pesquisa 

possam ser úteis em outros espaços educativos formais e não formais, guardadas as 

devidas peculiaridades destes. Os riscos da  participação do discente nesta pesquisa 

referem-se a um eventual desconforto emocional ao responder alguns itens dos 

questionários, no entanto a pesquisadora compromete-se a manter ampla e completa 

discrição quanto às informações prestadas, além do total anonimato dos voluntários 

(sujeitos participantes) da pesquisa. 

5. Resultados da pesquisa: serão publicados em revistas científicas e apresentados em 

eventos acadêmicos, com total garantia de preservação da identidade dos pesquisados. 

6. Dúvidas e esclarecimentos: entrar em contato com a pesquisadora através dos telefones: 
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(86)99969-5381 / (86) 98811-1054 e pelo e-mail: helisregina@hotmail.com; com a 

orientadora, por meio do telefone (98)99112-8392 e pelo e-mail: 

paulafrancineti@ifma.edu.br ou com  o Comitê de Ética e Pesquisa da Unidade de 

Ensino Superior Dom Bosco (UNDB), localizado na Avenida Colares Moreira, 443, 

Renascença II, São Luís (MA), através do telefone (98)4009-7090. 

7. Declaração do responsável pelo(a) participante:  declaro que fui informado(a), de 

maneira clara e detalhada, do objetivo da presente pesquisa, de como será a participação 

do discente por quem sou responsável, do sigilo dado ao nome deste, dos benefícios e 

riscos decorrentes deste trabalho, bem como da possibilidade do participante se retirar 

do mesmo em qualquer momento, sem prejuízo algum, e de buscar os esclarecimentos 

necessários à elucidação de dúvidas. Declaro, também, que autorizo a participação do 

discente por quem sou responsável, nessa pesquisa, e que concordo que os dados obtidos 

na investigação sejam utilizados para fins científicos (publicação em revistas científicas, 

apresentação em eventos acadêmicos, etc.). Estou ciente de que receberei uma via desse 

documento. 

 

 

Timon, _________ de ____________________de 2021. 

  

________________________________________________________ 

                                 Responsável pelo participante 

  Polegar do  

responsável  

iletrado 

 

 

1ª Testemunha:__________________________________________________________________ 

 

2ª Testemunha: __________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________   ____________________________________________ 

Hélis Regina de Sousa Costa                                         Dra. Paula Francineti de Araújo Tavares 

       Pesquisadora                                                                                   Orientadora 
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APÊNDICE C – TALE 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

CONFORME RESOLUÇÃO 466/2012 CNS/CONEP 

 

Prezado(a), 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “(In)Disciplina e 

Formação Humana Integral: um estudo sobre os discentes do Ensino Médio Integrado ao 

Técnico do Curso Eletroeletrônica do IFMA - Campus Timon”, do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), do Instituto Federal do Maranhão 

(Campus São Luís – Monte Castelo), que está sendo desenvolvida por Hélis Regina de Sousa 

Costa, sob a orientação da professora Dra. Paula Francineti de Araújo Tavares. Por gentileza, 

leia atentamente as informações e termos abaixo: 

1. Objetivo Geral: analisar como a (in)disciplina discente é tratada no curso técnico 

integrado ao médio de Eletroeletrônica do Instituto Federal do Maranhão – Campus 

Timon - e qual sua relação com a Formação Humana Integral.  

2. Sua participação na pesquisa: será necessário que você se disponibilize a responder 

um questionário relacionado ao objetivo da pesquisa, cujo preenchimento se efetivará 

em um tempo médio de vinte minutos. Sua participação somente ocorrerá com a 

autorização escrita do seu pai, mãe ou responsável legal, considerando sua condição de 

sujeito menor de idade. 

3. Seus direitos como participante: você será esclarecido sobre a pesquisa em quaisquer 

aspectos que desejar e terá liberdade para recusar-se a participar ou retirar seu 

consentimento em qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. A pesquisadora 

irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Além disso, é importante 

que você saiba que esta pesquisa está vinculada a um Comitê de Ética, o qual protege e 

garante os direitos dos sujeitos dela participantes. 

4. Benefícios e riscos: a sua participação trará benefícios à comunidade escolar e à 

sociedade, uma vez que através dessa pesquisa espera-se contribuir com a compreensão 

e o devido encaminhamento da questão disciplinar no contexto da sala de aula do curso 

Eletroeletrônica, de forma a influenciar positivamente o processo ensino-aprendizagem, 

tendo em vista a Formação Humana Integral, assim também como almeja-se que os 

resultados dessa pesquisa possam ser úteis em outros espaços educativos formais e não 

formais, guardadas as devidas peculiaridades destes. Os riscos de sua participação nesta 

pesquisa referem-se a um eventual desconforto emocional ao responder alguns itens dos 

questionários, no entanto a pesquisadora compromete-se a manter ampla e completa 

discrição quanto às informações prestadas, além do total anonimato dos voluntários 

(sujeitos participantes) da pesquisa. 

5. Resultados da pesquisa: serão publicados em revistas científicas e apresentados em 

eventos acadêmicos, com total garantia de preservação da identidade dos pesquisados. 

6. Dúvidas e esclarecimentos: entrar em contato com a pesquisadora através dos telefones: 

(86)99969-5381 / (86) 98811-1054 e pelo e-mail: helisregina@hotmail.com; com a 
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orientadora, por meio do telefone (98)99112-8392 e pelo e-mail: 

aulafrancineti@ifma.edu.br ou com  o Comitê de Ética e Pesquisa da Unidade de Ensino 

Superior Dom Bosco (UNDB), localizado na Avenida Colares Moreira, 443, 

Renascença II, São Luís (MA), através do telefone (98)4009-7090. 

7. Declaração do(a) participante: declaro que fui informado(a), de maneira clara e 

detalhada, do objetivo da presente pesquisa, de como será minha participação, do sigilo 

dado ao meu nome, da necessidade de autorização escrita do meu responsável legal, dos 

benefícios e riscos decorrentes deste trabalho, bem como da possibilidade de me retirar 

do mesmo em qualquer momento, sem prejuízo algum, e de buscar os esclarecimentos 

necessários à elucidação de dúvidas. Declaro, também, o meu consentimento em 

participar da pesquisa e concordo que os dados obtidos na investigação sejam utilizados 

para fins científicos (publicação em revistas científicas, apresentação em eventos 

acadêmicos, etc.). Estou ciente de que receberei uma via desse documento. 

 

 

Timon, _________ de ____________________de 2021. 

  

 

  ________________________________________________________ 

Participante 

 

 

___________________________________________      __________________________________________ 

Hélis Regina de Sousa Costa                                             Dra. Paula Francineti de Araújo Tavares 

                         Pesquisadora                                                                                   Orientadora 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO DE PRÉ-TESTE - DOCENTES 

 

 
𝐏𝐫𝐞𝐳𝐚𝐝𝐨(𝐚) 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞, 

 

𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚 ́𝐫𝐢𝐨 𝐞 ́ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐬𝐪𝐮𝐢𝐬𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐝𝐚 

❞(𝐈𝐧)𝐃𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚�̧�𝐚̃𝐨 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥: 𝐮𝐦 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐨 

𝐄𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐌�́�𝐝𝐢𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐚𝐨 𝐓𝐞 ́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐨 𝐂𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐫𝐨𝐞𝐥𝐞𝐭𝐫𝐨 ̂𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐨 𝐈𝐅𝐌𝐀 - 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 

𝐓𝐢𝐦𝐨𝐧❞ 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚 ́ 𝐬𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐇�́�𝐥𝐢𝐬 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐬𝐚 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚, 𝐬𝐨𝐛 𝐚 

𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜 ̧�̃�𝐨 𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐚 𝐃ra. 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐧𝐞𝐭𝐢 𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐚𝐮 ́𝐣𝐨 𝐓𝐚𝐯𝐚𝐫𝐞𝐬.  

 

𝐎 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐬t𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐨 �́� 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐚 (𝐢𝐧)𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 �́� 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐧𝐨 

𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐭𝐞 ́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐚𝐨 𝐦�́�𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐫𝐨𝐞𝐥𝐞𝐭𝐫�̂�𝐧𝐢𝐜𝐚, 𝐝𝐨 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐨 

𝐌𝐚𝐫𝐚𝐧𝐡𝐚 ̃𝐨 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 𝐓𝐢𝐦𝐨𝐧, 𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐚 𝐫𝐞𝐥𝐚�̧�𝐚̃𝐨 𝐜𝐨𝐦 𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚�̧�𝐚̃𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐨𝐬 

𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨𝐬.  

 

𝐍𝐞𝐬t𝐚 𝐟𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫é-𝐭𝐞𝐬𝐭𝐞, 𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚 ́𝐫𝐢𝐨 𝐬𝐞𝐫𝐚 ́ 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐠𝐮𝐧𝐬 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐞 

𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝o curso de 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐫𝐨𝐦𝐞𝐜𝐚 ̂𝐧𝐢𝐜𝐚, 𝐮𝐦𝐚 𝐯𝐞𝐳 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭e  𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐞𝐥𝐡𝐚𝐧𝐜 ̧𝐚 

𝐜𝐨𝐦 o curso 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐚 ́𝐥𝐢𝐬𝐞, 𝐧𝐨 𝐭𝐨𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐚̀ 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 ̃𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐫. 𝐂𝐨𝐦 𝐢𝐬𝐬𝐨, 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚-

𝐬𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢𝐚𝐫 𝐚 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐚 ́𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐨 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐨 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 

𝐩𝐞𝐬𝐪𝐮𝐢𝐬𝐚.  

 

𝐃𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐣𝐚́, 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐮𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐨𝐬𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢�̧�𝐚̃𝐨. 

 

1) Há quantos anos exerce a docência?  

(    ) Menos de um ano 

(    ) Entre 1 e 3 anos 

(    ) Entre 3 e 5 anos 

(    ) Entre 5 e 10 anos 

(    ) Entre 10 e 15 anos 

(    ) Entre 15 e 20 anos 

(    ) Mais de 20 anos 

 

2) Qual sua formação acadêmica (se possuir mais de uma, considere a que foi exigida  

para ingresso no IFMA)? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

3) Possui pós -graduação? 

(    ) Sim               (    ) Não 

 

4) Se a resposta ao item anterior for afirmativa, assinale o nível de acordo com as opções 

abaixo (caso tenha realizado mais de um curso assinale aquele de maior nível): 

(    ) Especialização                                   (    ) Mestrado 

(    ) Doutorado                                         (    ) Pós-Doutorado 

 

5) De acordo com o item anterior, especifique em qual área realizou sua pós-graduação 

(se você assinalou “não” no item 3, nesta questão responda: não possuo pós-graduação). 
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__________________________________________________________________________ 

6) O estudo e a discussão sobre disciplina e indisciplina escolar estiveram presentes em 

sua formação acadêmica (inicial e continuada)? 

(    ) Sim               (    ) Não 

 

7) Gênero? 

(    )  Masculino            (    )  Feminino           (    )  Prefiro não dizer 

 

8) Para você, o que é um(a) aluno(a) 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨(𝐚)? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9) Como você definiria um(a) aluno(a) 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨(𝐚)? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10) De qual(is) maneira(s) a 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 é construída em sua aula? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11) De que forma a 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 se manifesta durante sua aula? Pode ser marcada 

mais de uma alternativa 

(    )  Conversas paralelas 

(    )  Uso de celular durante a aula 

(    )  Brincadeiras inapropriadas durante a aula 

(    )  Tarefa de casa não realizada 

(    )  Desrespeito 

(    )  Falta de material didático obrigatório 

(    )  Desinteresse na aula 

(    )  Outras__________________________________________________________________ 

 

12) Como você lida com a 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 em sala de aula? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13) O que pode estar causando a 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 em sala de aula?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14) Você conhece as normas disciplinares discentes do IFMA Campus Timon (Resolução 

032/2009, Resolução 0009/2014 e Ordem de Serviço 011/2019)? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15 Caso a resposta ao item anterior seja afirmativa, gostaria de saber se você concorda 

com as normas disciplinares discentes do IFMA Campus Timon. 

(    ) Parcialmente          (    ) Integralmente           (    ) Não concordo 

 

16) Justifique sua resposta assinalada no item anterior (se você assinalou “não” no item 

14, nesta questão responda: não conheço as normas) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17) Você conhece o Projeto Político Pedagógico (PPP) do IFMA Campus Timon? 

(    ) Sim               (    ) Não 

 

18) Se a resposta ao item anterior for afirmativa, é possível dizer que as normas 

disciplinares discentes do IFMA Campus Timon estão alinhadas com o seu PPP? 

(    ) Parcialmente          (    ) Integralmente           (    ) Não estão alinhadas 

 

19) Justifique sua resposta assinalada no item anterior (se você assinalou “não” no item 

17, nesta questão responda: não conheço o PPP) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20) Considerando que a finalidade da Educação Profissional e Tecnológica é a formação  

integral dos educandos, isto é formá-los em todos os aspectos (intelectual, físico e 

tecnológico), unindo teoria e prática, conhecimento específico e conhecimento geral, de 

que forma a 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 pode contribuir para que se alcance essa finalidade? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21 Como tratar a 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 em sala de aula tendo em vista a formação integral dos 

discentes, ou seja, educá-los em todas as suas dimensões (intelectual, físico e tecnológico), 

unindo teoria e prática, conhecimento específico e conhecimento geral? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO DE PRÉ-TESTE – DISCENTES 

 

𝐏𝐫𝐞𝐳𝐚𝐝𝐨(𝐚) 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞, 

 

𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚 ́𝐫𝐢𝐨 𝐞 ́ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐬𝐪𝐮𝐢𝐬𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐝𝐚 

❞(𝐈𝐧)𝐃𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚�̧�𝐚̃𝐨 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥: 𝐮𝐦 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐨 

𝐄𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐌�́�𝐝𝐢𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐚𝐨 𝐓𝐞 ́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐨 𝐂𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐫𝐨𝐞𝐥𝐞𝐭𝐫𝐨 ̂𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐨 𝐈𝐅𝐌𝐀 - 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 

𝐓𝐢𝐦𝐨𝐧❞ 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚 ́ 𝐬𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐇�́�𝐥𝐢𝐬 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐬𝐚 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚, 𝐬𝐨𝐛 𝐚 

𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜 ̧�̃�𝐨 𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐚 𝐃ra. 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐧𝐞𝐭𝐢 𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐚𝐮 ́𝐣𝐨 𝐓𝐚𝐯𝐚𝐫𝐞𝐬.  

 

𝐎 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐬t𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐨 �́� 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐚 (𝐢𝐧)𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 �́� 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐧𝐨 

𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐭𝐞 ́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐚𝐨 𝐦�́�𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐫𝐨𝐞𝐥𝐞𝐭𝐫�̂�𝐧𝐢𝐜𝐚, 𝐝𝐨 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐨 

𝐌𝐚𝐫𝐚𝐧𝐡𝐚 ̃𝐨 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 𝐓𝐢𝐦𝐨𝐧, 𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐚 𝐫𝐞𝐥𝐚�̧�𝐚̃𝐨 𝐜𝐨𝐦 𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚�̧�𝐚̃𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐨𝐬 

𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨𝐬.  

 

𝐍𝐞𝐬t𝐚 𝐟𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫é-𝐭𝐞𝐬𝐭𝐞, 𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚 ́𝐫𝐢𝐨 𝐬𝐞𝐫𝐚 ́ 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐠𝐮𝐧𝐬 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐞 

𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝o curso de 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐫𝐨𝐦𝐞𝐜𝐚 ̂𝐧𝐢𝐜𝐚, 𝐮𝐦𝐚 𝐯𝐞𝐳 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭e  𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐞𝐥𝐡𝐚𝐧𝐜 ̧𝐚 

𝐜𝐨𝐦 o curso 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐚 ́𝐥𝐢𝐬𝐞, 𝐧𝐨 𝐭𝐨𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐚̀ 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 ̃𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐫. 𝐂𝐨𝐦 𝐢𝐬𝐬𝐨, 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚-

𝐬𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢𝐚𝐫 𝐚 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐚 ́𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐨 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐨 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 

𝐩𝐞𝐬𝐪𝐮𝐢𝐬𝐚.  

 

𝐃𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐣𝐚́, 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐮𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐨𝐬𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢�̧�𝐚̃𝐨. 

 

1) Qual sua idade? ________________________________________________________ 

 

2) Você mora com quantas pessoas?  

(    ) Até três pessoas 

(    ) De quatro a seis pessoas 

(    ) Acima de seis pessoas 

(    ) Moro sozinho 

 

3) Qual a renda mensal de sua família? 

(    ) Até um salário-mínimo(R$ 1.045,00) 

(    ) De um salário-mínimo(R$ 1.045,00) a dois salários mínimos (R$ 2.090,00) 

(    ) De dois salários mínimos (R$ 2.090,00) a três salários mínimos (3.135,00) 

(    ) Acima de três salários mínimos (3.135,00) 

 

4) Você ficou reprovado em alguma disciplina durante o curso? 

(    ) Sim               (    ) Não 

 

5) Caso a resposta ao item anterior seja positiva, especifique em qual(is) disciplina(s) você 

ficou reprovado (se você assinalou “não” no item 4, nesta questão responda: não fiquei 

reprovado). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6) Gênero? 

(    )  Masculino            (    )  Feminino           (    )  Prefiro não dizer 

 

7) Para você, o que é um(a) aluno(a) 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨(𝐚)? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8) Como você definiria um(a) aluno(a) 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨(𝐚)? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9 De qual(is) maneira(s) seus professores organizam a 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 em sala de aula? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10) De que forma a 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 se manifesta em sua turma? Pode ser marcada mais de 

uma alternativa 

(    )  Conversas paralelas 

(    )  Uso de celular durante a aula 

(    )  Brincadeiras inapropriadas durante a aula 

(    )  Tarefa de casa não realizada 

(    )  Desrespeito 

(    )  Falta de material didático obrigatório 

(    )  Desinteresse na aula 

(    )  Outras__________________________________________________________________ 

 

11) Como os casos de 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 são resolvidos por seus professores? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12) O que pode estar causando a 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 em sua turma? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13) Você conhece as normas disciplinares discentes do IFMA Campus Timon (Resolução 

032/2009, Resolução 0009/2014 e Ordem de Serviço 011/2019)? 

(    ) Sim               (    ) Não 
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14) Caso a resposta ao item anterior seja afirmativa, gostaria de saber se você concorda 

com as normas disciplinares discentes do IFMA Campus Timon. 

(    ) Parcialmente          (    ) Integralmente           (    ) Não concordo 

 

15) Justifique sua resposta assinalada no item anterior (se você assinalou “não” no item 

13, nesta questão responda: não conheço as normas). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16) O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento que visa orientar as atividades 

da escola, em geral, e dos professores, em particular, o qual está fundamentado em teorias 

e princípios que expressam uma visão de educação, de homem e de mundo 

(VASCONCELLOS, 2009). Você conhece o PPP do IFMA Campus Timon? 

(    ) Sim               (    ) Não 

 

17) Se a resposta ao item anterior for afirmativa, é possível dizer que as normas 

disciplinares discentes do IFMA Campus Timon estão alinhadas com seu PPP? 

(    ) Parcialmente          (    ) Integralmente           (    ) Não estão alinhadas 

 

18 Justifique sua resposta assinalada no item anterior (se você assinalou “não” no item 16, 

nesta questão responda: não conheço o PPP) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19) Considerando que a finalidade da Educação Profissional e Tecnológica é a 

Formação Humana Integral dos educandos, isto é formá-los em todos os aspectos 

(intelectual, físico e tecnológico), unindo teoria e prática, conhecimento específico e 

conhecimento geral, de que forma a 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 pode contribuir para que se alcance essa 

finalidade? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20) Como os professores poderiam lidar com a 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 tendo em vista a Formação 

Humana Integral, isto é, a formação dos discentes em todos os aspectos (intelectual, físico 

e tecnológico), unindo teoria e prática, conhecimento específico e conhecimento geral? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE F - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRÉ-TESTE 

 

 

Olá, 

 

Por gentileza, avalie o questionário da pesquisa que você respondeu, intitulada 

“(In)Disciplina e Formação Humana Integral: um estudo sobre os discentes do Ensino 

Médio Integrado ao Técnico do Curso de Eletroeletrônica do IFMA Campus Timon”, para 

que saibamos até que ponto esse instrumento de coleta de dados é válido e o que pode ser 

ajustado, tendo em vista atingir o objetivo do estudo. 

 

Desde já, agradecemos por sua valiosa contribuição. 

Hélis Regina de Sousa Costa (Mestranda). 

Dra. Paula Francineti de Araújo Tavares (Orientadora). 

 

1 Você respondeu o questionário em quanto tempo? 

___________________________________________________________________________ 

 

2 Encontrou alguma dificuldade para responder as questões? 

(    ) Sim                                                    (    ) Não 

 

3 Caso a resposta ao item anterior seja afirmativa, especifique a(s) dificuldade(s) 

encontrada(s). Se você respondeu “não” no item 2, nesta questão responda: não encontrei 

dificuldade. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4 Algum(s) termo(s) utilizado(s) no questionário lhe pareceu/pareceram confuso(s)? 

(    ) Sim                                                    (    ) Não 

 

5 Caso a resposta ao item anterior seja afirmativa, especifique o(s) termo(s). Se você 

respondeu “não” no item 4, nesta questão responda: os termos estão claros. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6 Alguma(s) questão/questões lhe causou/causaram constrangimento(s)? 

(    ) Sim                                                    (    ) Não 

 

7 Caso a resposta ao item anterior seja afirmativa, especifique a(s) questão/questões. Se 

você respondeu “não” no item 6, nesta questão responda: não me senti constrangido(a). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

8 Se possível, deixe sua contribuição para melhorar o questionário 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G - QUESTIONÁRIO DA PESQUISA - DOCENTES 

 
 
𝐏𝐫𝐞𝐳𝐚𝐝𝐨(𝐚) 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞, 

 

𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚 ́𝐫𝐢𝐨 𝐞 ́ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐬𝐪𝐮𝐢𝐬𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐝𝐚 

❞(𝐈𝐧)𝐃𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚�̧�𝐚̃𝐨 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥: 𝐮𝐦 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐨 

𝐄𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐌�́�𝐝𝐢𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐚𝐨 𝐓𝐞 ́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐨 𝐂𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐫𝐨𝐞𝐥𝐞𝐭𝐫𝐨 ̂𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐨 𝐈𝐅𝐌𝐀 - 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 

𝐓𝐢𝐦𝐨𝐧❞ 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚 ́ 𝐬𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐇�́�𝐥𝐢𝐬 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐬𝐚 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚, 𝐬𝐨𝐛 𝐚 

𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜 ̧�̃�𝐨 𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐚 𝐃𝐫𝐚. 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐧𝐞𝐭𝐢 𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐚𝐮 ́𝐣𝐨 𝐓𝐚𝐯𝐚𝐫𝐞𝐬.  

 

𝐎 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐨 é 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐞 𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐚 ̃𝐨 

𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐧𝐨 𝐂𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐓�́�𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐚𝐨 𝐌𝐞 ́𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐫𝐨𝐞𝐥𝐞𝐭𝐫�̂�𝐧𝐢𝐜𝐚, 𝐝𝐨 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 

𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐧𝐡�̃�𝐨 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 𝐓𝐢𝐦𝐨𝐧, 𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐥𝐚�̧��̃�𝐨 𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚𝐦 𝐜𝐨𝐦 𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜 ̧𝐚̃𝐨 

𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨𝐬.  

 

𝐃𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐣𝐚́, 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐮𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐨𝐬𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢�̧�𝐚̃𝐨. 

 

𝐇�́�𝐥𝐢𝐬 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐬𝐚 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚 (𝐌𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐝𝐚) 

𝐃𝐫𝐚. 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐧𝐞𝐭𝐢 𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐚�́�𝐣𝐨 𝐓𝐚𝐯𝐚𝐫𝐞𝐬 (𝐎𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫𝐚) 

 

1) Há quantos anos exerce a docência?  

(    ) Menos de um ano 

(    ) Entre 1 e 3 anos 

(    ) Entre 3 e 5 anos 

(    ) Entre 5 e 10 anos 

(    ) Entre 10 e 15 anos 

(    ) Entre 15 e 20 anos 

(    ) Mais de 20 anos 

 

2) Qual sua formação acadêmica (se possuir mais de uma, considere a que foi exigida  

para ingresso no IFMA)? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

3) Possui pós -graduação? 

(    ) Sim               (    ) Não 

 

4) Se a resposta ao item anterior for afirmativa, assinale o nível de acordo com as opções 

abaixo (caso tenha realizado mais de um curso assinale aquele de maior nível): 

(    ) Especialização                                   (    ) Mestrado 

(    ) Doutorado                                         (    ) Pós-Doutorado 

 

5) De acordo com o item anterior, especifique em qual área realizou sua pós-graduação 

(se você assinalou “não” no item 3, nesta questão responda: não possuo pós-graduação). 

 

 

6 Você recebeu formação para lidar com a disciplina e a indisciplina em sala de aula? 

Pode ser marcada mais de uma alternativa. 
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(    ) Sim, na graduação 

(    ) Sim, na pós-graduação. 

(    ) Sim, em cursos de curta duração. 

(    ) Não recebi formação. 

 

7) Gênero? 

(    )  Masculino            (    )  Feminino           (    )  Prefiro não dizer 

 

8) Para você, o que é um(a) aluno(a) 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨(𝐚)? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9) De qual(is) maneira(s) a 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 é construída em sua aula? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10) De que forma a 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 se manifesta durante sua aula? Pode ser marcada 

mais de uma alternativa 

(    )  Conversas paralelas 

(    )  Uso de celular durante a aula 

(    )  Brincadeiras inapropriadas durante a aula 

(    )  Tarefa de casa não realizada 

(    )  Desrespeito 

(    )  Falta de material didático obrigatório 

(    )  Desinteresse na aula 

(    )  Outras__________________________________________________________________ 

 

11) Como você lida com a 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 em sala de aula? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12) O que pode estar causando a 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 em sala de aula?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13) Você conhece as normas disciplinares discentes do IFMA Campus Timon (Resolução 

032/2009, Resolução 0009/2014 e Ordem de Serviço 011/2019)? 

(    ) Sim               (    ) Não 

 

14 Caso a resposta ao item anterior seja afirmativa, gostaria de saber se você concorda 

com as normas disciplinares discentes do IFMA Campus Timon. 

(    ) Parcialmente          (    ) Integralmente           (    ) Não concordo 
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15) Justifique sua resposta assinalada no item anterior (se você assinalou “não” no item 

13, nesta questão responda: não conheço as normas) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16) Considerando que a finalidade da Educação Profissional e Tecnológica é a formação  

integral dos educandos, isto é formá-los em todos os aspectos (intelectual, físico e 

tecnológico), unindo teoria e prática, conhecimento específico e conhecimento geral, de 

que forma a 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 pode contribuir para que se alcance essa finalidade? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17) Como tratar a 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 em sala de aula tendo em vista a formação integral dos 

discentes, ou seja, educá-los em todas as suas dimensões (intelectual, físico e tecnológico), 

unindo teoria e prática, conhecimento específico e conhecimento geral? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE H - QUESTIONÁRIO DA PESQUISA – DISCENTES 

 

 

𝐏𝐫𝐞𝐳𝐚𝐝𝐨 (𝐚) 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞, 

 

𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚 ́𝐫𝐢𝐨 𝐞 ́ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐬𝐪𝐮𝐢𝐬𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐝𝐚 

❞(𝐈𝐧)𝐃𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚�̧�𝐚̃𝐨 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥: 𝐮𝐦 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐨 

𝐄𝐧𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐌�́�𝐝𝐢𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐚𝐨 𝐓𝐞 ́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐨 𝐂𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐫𝐨𝐞𝐥𝐞𝐭𝐫𝐨 ̂𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐨 𝐈𝐅𝐌𝐀 - 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 

𝐓𝐢𝐦𝐨𝐧❞ 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚 ́ 𝐬𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐇�́�𝐥𝐢𝐬 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐬𝐚 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚, 𝐬𝐨𝐛 𝐚 

𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜 ̧�̃�𝐨 𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐚 𝐃𝐫𝐚. 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐧𝐞𝐭𝐢 𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐚𝐮 ́𝐣𝐨 𝐓𝐚𝐯𝐚𝐫𝐞𝐬.  

 

𝐎 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐨 𝐞 ́ 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐞 𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐚 ̃𝐨 

𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐧𝐨 𝐂𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐓�́�𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐚𝐨 𝐌𝐞 ́𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐫𝐨𝐞𝐥𝐞𝐭𝐫�̂�𝐧𝐢𝐜𝐚, 𝐝𝐨 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 

𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐧𝐡�̃�𝐨 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 𝐓𝐢𝐦𝐨𝐧, 𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐥𝐚�̧��̃�𝐨 𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚𝐦 𝐜𝐨𝐦 𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜 ̧𝐚̃𝐨 

𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨𝐬.  

 

𝐃𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐣𝐚́, 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐮𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐨𝐬𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢�̧�𝐚̃𝐨. 

 

𝐇�́�𝐥𝐢𝐬 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐬𝐚 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚 (𝐌𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐝𝐚). 

𝐃𝐫𝐚. 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐧𝐞𝐭𝐢 𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐚�́�𝐣𝐨 𝐓𝐚𝐯𝐚𝐫𝐞𝐬 (𝐎𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫𝐚). 

 

 

1) Qual sua idade? ________________________________________________________ 

 

2) Você mora com quantas pessoas?  

(    ) Até três pessoas 

(    ) De quatro a seis pessoas 

(    ) Acima de seis pessoas 

(    ) Moro sozinho 

 

3) Qual a renda mensal de sua família? 

(    ) Até um salário-mínimo (R$ 1.045,00) 

(    ) De um salário-mínimo(R$ 1.045,00) a dois salários mínimos (R$ 2.090,00) 

(    ) De dois salários mínimos (R$ 2.090,00) a três salários mínimos (3.135,00) 

(    ) Acima de três salários mínimos (3.135,00) 

 

4) Você ficou reprovado em alguma disciplina durante o curso? 

(    ) Sim               (    ) Não 

 

5) Caso a resposta ao item anterior seja positiva, especifique em qual(is) disciplina(s) você 

ficou reprovado (se você assinalou “não” no item 4, nesta questão responda: não fiquei 

reprovado). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6) Gênero? 

(    )  Masculino            (    )  Feminino           (    )  Prefiro não dizer 

 

7) Para você, o que é um(a) aluno(a) 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨(𝐚)? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8) De qual(is) maneira(s) seus professores organizam a 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 em sala de aula? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9) De que forma a 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 se manifesta em sua turma? Pode ser marcada mais de 

uma alternativa 

(    )  Conversas paralelas 

(    )  Uso de celular durante a aula 

(    )  Brincadeiras inapropriadas durante a aula 

(    )  Tarefa de casa não realizada 

(    )  Desrespeito 

(    )  Falta de material didático obrigatório 

(    )  Desinteresse na aula 

(    )  Outras__________________________________________________________________ 

 

10) Como os casos de 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 são resolvidos por seus professores? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11) O que pode estar causando a 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 em sua turma? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12) Você conhece as normas disciplinares discentes do IFMA Campus Timon (Resolução 

032/2009, Resolução 0009/2014 e Ordem de Serviço 011/2019)? 

(    ) Sim               (    ) Não 

 

13) Caso a resposta ao item anterior seja afirmativa, gostaria de saber se você concorda 

com as normas disciplinares discentes do IFMA Campus Timon. 

(    ) Parcialmente          (    ) Integralmente           (    ) Não concordo 

 

14) Justifique sua resposta assinalada no item anterior (se você assinalou “não” no item 

12, nesta questão responda: não conheço as normas). 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15) Considerando que a finalidade da Educação Profissional e Tecnológica é a Formação 

Humana Integral dos educandos, isto é formá-los em todos os aspectos (intelectual, físico 

e tecnológico), unindo teoria e prática, conhecimento específico e conhecimento geral, de 

que forma a 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 pode contribuir para que se alcance essa finalidade? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16) Como os professores poderiam lidar com a 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚 tendo em vista a Formação 

Humana Integral, isto é, a formação dos discentes em todos os aspectos (intelectual, físico 

e tecnológico), unindo teoria e prática, conhecimento específico e conhecimento geral? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE I - ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO 

 

Data Ocasião Contexto Sujeito   Manifestação do 

sujeito 

Comentário da 

pesquisadora 
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APÊNDICE J - QUESTIONÁRIO DE ELABORAÇÃO DO PE 

 

Prezado (a), 

 

Estamos na etapa de elaboração do produto educacional e gostaríamos de contar com sua 

colaboração respondendo os questionamentos abaixo, pois queremos que esse produto esteja 

alinhado à realidade do Campus Timon e acreditamos que sua experiência profissional e seu 

ponto de vista são extremamente relevantes nesse processo.  

 

A ideia é elaborar um Guia Teórico-Prático para os docentes, indicando algumas 

possibilidades de construção da disciplina em sala de aula e de condução da indisciplina 

nesse espaço educativo. Para isso, partimos da concepção de disciplina enquanto processo 

de organização das atividades pedagógicas, tendo em vista o desenvolvimento da autonomia 

dos educandos e a apropriação crítica do conhecimento sistematizado pela escola. Dessa 

forma, distanciamo-nos da concepção tradicional de disciplina enquanto técnica da “boa 

ordem” e da padronização de comportamentos, bem como da concepção que se refere às 

normas de convivência social (civilidades). Com isso, desejamos contribuir para a formação 

humana integral dos educandos, a qual visa unir teoria e prática, conhecimento geral e 

conhecimento específico, numa perspectiva emancipadora. 

 

Desde já, agradecemos por sua valiosa contribuição.  

 

Mestranda: Hélis Regina de Sousa Costa (Mestranda) 

Orientadora: Dra. Paula Francineti de Araújo Tavares (Orientadora).   

 

1) No tocante ao conteúdo que será apresentado no guia, o que você sugere inserir nesse 

material considerando a constituição da disciplina em sala de aula, tendo em vista a 

autonomia dos educandos e a apropriação crítica do conhecimento (geral e específico) 

sistematizado pelo IFMA-Campus Timon? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2) De qual(is) maneira(s) o conteúdo acima sugerido pode ser inserido no guia? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3) No tocante ao conteúdo que será apresentado no guia, o que você sugere inserir nesse 

material considerando a condução da INdisciplina em sala de aula, tendo em vista a 

autonomia dos educandos e a apropriação crítica do conhecimento (geral e específico) 

sistematizado pelo IFMA-Campus Timon? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4) De qual(is) maneira(s) o conteúdo sugerido na questão 3 pode ser inserido no guia? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
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APÊNDICE K - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PE 

 

Prezado (a), 

 

Estamos na última etapa da elaboração do produto educacional vinculado à pesquisa sobre 

“Disciplina, indisciplina e Formação Humana Integral: um estudo sobre os discentes do Ensino 

Médio Integrado ao Técnico do Curso de Eletroeletrônica do IFMA - Campus Timon”, realizada 

no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica 

(PROFEPT), ofertado pelo IFMA – Campus Monte Castelo, em São Luís - MA. Sua 

participação nesta fase é muito importante para que possamos elaborar um material pedagógico 

que efetivamente atenda às demandas do Campus Timon, no tocante à questão disciplinar. Para 

isso, solicitamos sua colaboração respondendo as questões abaixo. 

 

Desde já, agradecemos por sua valiosa contribuição. 

 

Hélis Regina de Sousa Costa (Mestranda) 

Dra. Paula Francineti de Araújo Tavares (Orientadora) 

 

1. O design do guia é atrativo e facilita a sua compreensão? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Parcialmente 

 

2. O produto educacional expressa informações técnicas na mesma proporção que é 

didático? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Parcialmente 

 

3. Apresenta capítulos interligados e coerentes? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Parcialmente 

 

4. A linguagem do guia é clara, objetiva e adequada ao seu público-alvo? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Parcialmente 

 

5. O conteúdo do  produto educacional traz informações relevantes à prática docente no 

tocante à questão disciplinar? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Parcialmente 
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6. As reflexões e possibilidades apresentadas no guia poderão contribuir para a Formação 

Humana Integral dos educandos? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Parcialmente 

 

7. Sente-se mais preparado(a) para lidar com a questão disciplinar (disciplina e 

indisciplina) a partir da leitura do guia? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Parcialmente 

 

8. O guia possibilita reflexões sobre a educação escolar e a totalidade social? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Parcialmente 

 

9. Você recomendaria este guia para outros professores? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Parcialmente 

 

10. O que você mudaria e/ou incluiria neste produto educacional? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 


