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INDISCIPLINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA
QUESTÃO SOCIAL OU DA EDUCAÇÃO?

GALVÃO, Eliana Kely Silva1

Resumo
A indisciplina é um assunto bastante debatido no âmbito escolar, tendo em vista que
interfere no aprendizado e no desenvolvimento da criança ou mesmo do jovem. As
causas estão relacionadas a diversos aspectos e devem ser criteriosamente
analisadas para que não haja julgamentos precipitados e ideias estereotipadas. Sob
essa visão, propõe-se um estudo acerca do tema “Indisciplina na Educação Infantil:
Uma questão social ou da educação?”, o qual surgiu da necessidade de
compreensão do questionamento inserido nessa temática e que tem como objetivo
compreender a relação que existe entre o processo de desenvolvimento integral da
criança na Educação Infantil com a indisciplina. Para o desenvolvimento da
pesquisa, foi realizada uma revisão teórica, com o intuito de aprofundar melhor
conceitos e opiniões, a partir de ideias de teóricos e estudiosos da área.
Posteriormente, foi realizada uma entrevista com professores da Educação Infantil
do município de Lagoa Nova/RN, com a finalidade de compreender o modo como os
professores desse nível de ensino percebem a problemática da indisciplina, de
forma que possibilite a comparação com os dados levantados na revisão teórica.
Apresenta-se, também, uma breve análise dos dados e dos resultados obtidos, de
modo a suprir a exigência do objetivo proposto. Este estudo proporcionou a
consolidação dos dados e o alcance dos objetivos propostos, pois a revisão teórica
favoreceu um aprendizado mais aprofundado sobre o tema e os dados coletados
por meio da entrevista foram de grande importância para a compreensão de ideias,
conceitos e referências acerca do tema abordado, uma vez que oportunizou a
reflexão do papel da instituição infantil, da família e do professor perante a temática
discutida. A metodologia adotada se pauta na pesquisa de caráter investigativo,
com resultados apresentados de forma qualitativa, com finalidades voltadas para a
consolidação dos objetivos propostos. Serão destacados teóricos e estudiosos
como Vergés (2003), Piaget (1976), Wallon (1975) e Tiba (1996), dentre outros, que
1
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trarão contribuições relevantes a este estudo. Portanto, o presente trabalho é de
grande relevância tanto para a reflexão quanto para a formação profissional no
âmbito da Educação brasileira.

PALAVRAS‐CHAVE: Indisciplina. Criança. Educação Infantil. Família. Meio Social.
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Abstract
The indiscipline is a subject much debated in the scholastic scope, since it interferes
in the learning and the development of the child or even the young person. The
causes are related to several aspects and should be carefully analyzed so that there
are no hasty judgments and stereotyped ideas. Under this vision, a study is proposed
on the subject "Indiscipline in Early Childhood Education: A social or education
issue?", Which arose from the need to understand the questioning inserted in this
theme and whose objective is to understand the relationship that exists between the
process of integral development of the child in Early Childhood Education with
indiscipline. For the development of the research, a theoretical revision was made,
with the intention of deepening concepts and opinions better, based on the ideas of
theoreticians and scholars of the area. Subsequently, an interview was conducted
with teachers of Early Childhood Education in the city of Lagoa Nova / RN, in order to
understand how teachers of this level of education perceive the problem of
indiscipline, in a way that allows comparison with the data collected in the theoretical
review. We also present a brief analysis of the data and the results obtained, in order
to meet the requirement of the proposed objective. This study provided the data
consolidation and the achievement of the proposed objectives, since the theoretical
revision favored a deeper learning about the subject and the data collected through
the interview were of great importance for the understanding of ideas, concepts and
references about the theme since it provided an opportunity to reflect on the role of
the children's institution, the family and the teacher in relation to the topic discussed.
The adopted methodology is based on the research of an investigative nature, with
results presented in a qualitative way, with aims aimed at the consolidation of the
proposed objectives. Theorists and scholars such as Vergés (2003), Piaget (1976),
Wallon (1975) and Tiba (1996), among others, will bring important contributions to
this study. Therefore, the present work is of great relevance for both reflection and
professional training within the scope of Brazilian Education.

KEY WORDS: Indiscipline. Child. Child education. Family. Social enviroment.
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Introdução

A discussão acerca da questão da indisciplina na Educação infantil,
atualmente, faz parte de diversos ambientes e momentos da educação brasileira,
pois é pauta de reuniões, rodas de conversa, mesas de professores e em todos os
setores da Educação, porém, as discussões são ainda muito pouco fundamentadas,
ou seja, geralmente são pautadas no senso comum, de modo que causas são
associadas a efeitos sem conhecimentos científicos que comprovem.
Na Educação Infantil, essa problemática se torna ainda mais delicada de se
olhar, pois a indisciplina é, muitas vezes, confundida com comportamentos que são
inerentes à criança e ao seu desenvolvimento.
A Educação Infantil é considerada a primeira etapa da aprendizagem
formalizada, e compreende a faixa etária de crianças entre 0 a 6 anos de idade, a
qual é permeada de situações que podem deixar dúvidas no professor, com relação
à indisciplina ou a fatores do seu desenvolvimento.
Desta forma, é importante que o docente tenha pleno conhecimento do que
se trata a indisciplina, e este não venha atrelado a conceitos permeados de
estereótipos. Daí a importância da formação continuada, que abre espaço para as
discussões, leituras e análises acerca das questões que envolvem a educação.
É necessário que o professor do ensino infantil esteja preparado para lidar
com as diversas situações, seguindo orientações de documentos oficiais que regem
esse nível de escolaridade e propõem que a criança venha a estabelecer as
relações sociais respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração.
Isso mostra que o objetivo da Educação Infantil é voltado para o
desenvolvimento integral da criança, o que envolve todos os aspectos: físicos,
psíquicos e cognitivos e se estende até as relações sociais, com o outro e com o
meio, adquirindo noções de convivência consigo mesma e com o coletivo (o
desenvolvimento da socialização), de justiça e de moralidade.
Sabe-se que no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil RCNEI (1998) os objetivos a serem alcançados pelos docentes são o de fazer que a
criança desenvolva uma imagem positiva de si (autoestima), tenha percepção de
suas limitações, hábitos de cuidado com o bem estar, estabeleça vínculos afetivos e
de troca ampliando suas possibilidades de comunicação e interação social.
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A indisciplina na Educação Infantil é discutida por profissionais e estudiosos
da área da Educação Infantil e da Pedagogia, e alguns destes questionam se devese pensar na indisciplina nesse nível de ensino por considerarem precoce identificar
o mau comportamento como indisciplina, pois acreditam que estes atos façam parte
do desenvolvimento “normal” da criança, afirmam eles, que a criança ainda está
aprendendo a regrar-se e a conviver com o pode/não pode. De acordo com Vergés
(2003, p. 32):
A criança que questiona, pergunta e se movimenta em sala de aula,
não pode ser considerada indisciplinada, porque na construção do
conhecimento, a criança precisa buscar as alternativas para encontrar
o melhor caminho para aprender. Agora, aquele aluno que não tem
limites, não respeita a opinião e os sentimentos dos colegas, esse
sim, é um aluno que pode ser considerado indisciplinado.

Portanto, para que se possa identificar o comportamento da criança como
indisciplina de fato, é necessário que seja realizado um processo investigatório
pautado em bases científicas pelo professor para que chegue a uma conclusão de
dados reais e concretos, considerando as características da faixa etária e as
peculiaridades da infância.
A indisciplina, portanto, dificulta o processo de ensino-aprendizagem da
criança e o desenvolver da prática docente, mas é necessário antes de avaliar o
modo de se comportar e agir da criança, verificar as causas, ou seja, analisar todo o
contexto histórico em que a criança está condicionada, como também a de sua
família. Uma vez que, as ações e habilidades são determinadas pelas relações com
o ambiente em que se encontram, o seu comportamento obviamente é sempre uma
resposta a um estímulo negativo advindo do seu meio social. Conforme Vergés e
Sana (2009, p. 35):
O que devemos entender é que nenhum aluno nasce indisciplinado; ele se
torna indisciplinado em determinadas situações, dependendo do sentido da
indisciplina para ele naquele momento, com vários fatores que possam leválo a agir dessa forma.

Com base nisso, nota-se a complexidade do termo indisciplina e a
necessidade de uma reflexão acerca dessa problemática, que afeta tanto o ambiente
escolar quanto o desenvolvimento da criança na escola.
Para isto, propõe-se um estudo acerca do tema “Indisciplina na Educação
Infantil: Uma questão social ou da educação?”, o qual surgiu da necessidade de
compreensão do questionamento inserido nessa temática.
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O objetivo principal deste estudo é compreender a relação que existe entre o
processo de desenvolvimento integral da criança na Educação Infantil com a
indisciplina.
Para a consolidação do desenvolvimento do tema, foi realizada uma revisão
teórica, com o intuito de aprofundar melhor conceitos e opiniões, a partir de ideias de
teóricos e estudiosos da área. Posteriormente, foi realizada uma entrevista com
professores da Educação Infantil do município de Lagoa Nova/RN, com a finalidade
de compreender o modo como os professores desse nível de ensino enxergam a
problemática da indisciplina, de forma que possibilite a comparação com os dados
levantados na revisão teórica. Será apresentada, também, uma breve análise dos
dados e dos resultados obtidos, de modo a suprir a exigência do objetivo proposto.
A metodologia adotada se pauta na pesquisa de caráter investigativo, com
resultados apresentados de forma qualitativa, com finalidades voltadas para a
consolidação dos objetivos propostos. Serão destacados teóricos e estudiosos como
Vergés (2003), Piaget(1976), Wallon(1975) e Tiba (1996), dentre outros, que trarão
contribuições relevantes a este estudo. Portanto, o presente trabalho é de grande
relevância tanto para a reflexão quanto para a formação profissional no âmbito da
Pedagogia.
O primeiro capítulo apresentará a revisão teórica, com o posicionamento de
estudiosos e teóricos da área. Já o segundo capítulo trará a apresentação dos
dados coletados por meio das entrevistas realizadas com professores da Educação
infantil. E por fim, o terceiro capítulo, versará sobre a análise dos resultados obtidos.
Dessa maneira, o presente estudo é de grande importância para a formação
profissional e para a melhoria do ensino na Educação Infantil.
2 O desenvolvimento cognitivo, social e moral da criança e sua relação com a
indisciplina

Para a compreensão da relação do desenvolvimento da criança com a
indisciplina, em primeiro lugar, é preciso falar sobre cognição, já que não se tem um
significado preciso sobre o termo. Mas é possível entendê-la como um conjunto de
habilidades (pensamento, raciocínio, linguagem, atenção, memória, criatividade,
entre outras) adquiridas pelo cérebro/mente através das interações do ser com o
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meio e o mundo desde o nascimento, o que irá influenciar o desenvolvimento social
e moral da criança.
Conforme Wallon (1975), a cognição, assim como a afetividade se
fundamenta nas relações estabelecidas, conforme a sua vivência no seu meio
social. De acordo com a teoria Walloniana, a cognição é um domínio funcional que
possibilita a aquisição e a manutenção do conhecimento a partir de gravuras,
noções, ideias e representações. É a cognição que possibilita o registro e a relação
entre passado, presente e futuro e dessa maneira, a afetividade permanece
associada ao cognitivo até a vida adulta, quando essas duas vertentes devem estar
em equilíbrio.
Diante dessa visão, para que a criança se desenvolva de forma significativa, é
necessário que haja um equilíbrio entre a cognição e a afetividade, sendo
necessário que o professor esteja disposto a estar junto à criança, apoiando-a e
passando a segurança de que ela necessita, para que dessa maneira, os processos
cognitivos caminhem juntos, formando o pensamento elaborado. De acordo com
Piaget (1976, p. 16) o afeto é de grande importância para o funcionamento da
inteligência.
(...) vida afetiva e vida cognitiva são inseparáveis, embora distintas. E
são inseparáveis porque todo intercâmbio com o meio pressupõe ao
mesmo tempo estruturação e valorização. Assim é que não se
poderia raciocinar, inclusive em matemática, sem vivenciar certos
sentimentos, e que, por outro lado, não existem afeições sem um
mínimo de compreensão.

Desse mesmo modo, constata-se que a socialização não se restringe ao
espaço escolar, pois ela acontece desde o nascimento, pelo fato da criança já
nascer inserida num grupo social. É principalmente no âmbito familiar que a criança
sofrerá as influências culturais, de valores, de normas, das atribuições de papéis
dentro da família, no aprendizado da linguagem, dos costumes, assim como tudo
que possa satisfazer a necessidade do indivíduo em fazer parte do mesmo.
Segundo Piaget (1976), a aprendizagem e o desenvolvimento da criança é
construído a partir da interação com os diversos ambientes sociais, e será durante a
convivência diária, principalmente com o adulto, que ela irá construir seus valores,
princípios e normas morais. Conclui-se, portanto, que esse processo requer tempo,
e que para ocorrer eles precisam passar por uma organização interna e uma
adaptação.
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Toda essa linha de raciocínio, tem a finalidade de formar uma ideia acerca da
necessidade de um bom relacionamento afetivo entre alunos e professores para que
o problema da indisciplina seja tratado, pois dessa maneira, haverá uma harmonia
na resolução de conflitos.
Conforme Wallon (1975, p. 166-167):
A escola é também um meio funcional. As crianças vão lá para se
instruir e elas devem familiarizar-se com uma disciplina e relações
interindividuais dum novo tipo. Mas a escola é ao mesmo tempo um
meio local onde se encontram crianças que podem pertencer a meios
sociais diferentes. Também se pode falar do meio familiar como dum
meio funcional, onde a criança começa por encontrar meios de
satisfazer todas as suas necessidades sob formas que podem ser
próprias à sua família e onde a criança conquista as suas primeiras
condutas sociais.

Assim sendo, não se pode atribuir problemas de comportamento ou
indisciplina somente à escola ou somente à família, mas sim, ter uma visão ampla
sobre a criança e sua vivência em seu meio social.
Sob essa ótica, pode-se afirmar que todo o processo cognitivo está ligado aos
demais processos de aprendizagem, o que implica em considerar que as influências
e os estímulos ambientais alteram significativamente os padrões de comportamento
da criança, acarretando assim em tudo o que ela reproduzir. Segundo o ponto de
vista de TIBA (1996):
A criança está descobrindo o mundo que, de certa maneira, os pais
construíram e com o qual convivem, portanto estão acostumados com
ele. Para a criança, tudo é novidade. O pode/não pode é um critério
estabelecido pelos pais, que terá consequências na conceituação da
liberdade pessoal.(TIBA, 1996, pág. 54)

Isso significa dizer que, quando a criança se comporta de forma adversa ao
comportamento esperado pelo adulto, nem sempre se trata de indisciplina, mas sim,
deve-se considerar que essa ação da criança pode ser uma maneira de expressar
suas emoções.
Assim, o adulto precisa saber lidar com essa situação, o que não é sempre
fácil, pois muitos não têm paciência para agir com a criança, e deixa a criança sem a
devida atenção, como uma forma de solucionar uma situação de modo que não volte
a acontecer. E é preciso salientar que esse tipo de atitude não fica muito distante de
instituições de Educação Infantil.
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Nesse sentido, a escola deve ter claro em sua proposta pedagógica, maneiras
cabíveis de solucionar esse tipo de situação, com a ajuda de conselhos escolares e,
principalmente da família, que deve ser parceira da escola, de modo a apoiar a
instituição de ensino e não somente criticar nem tampouco deixá-la sozinha para a
resolução do problema.
Assim sendo, a afetividade, a parceria entre escola e família, a formação
profissional, a proposta pedagógica planejada conforme cada realidade, o diálogo e
o respeito à infância, são passos iniciais relevantes para que o desenvolvimento
cognitivo, e mais que isso, integral da criança seja positivo.

2.1 Revisitando alguns conceitos da indisciplina
De acordo com o dicionário Aurélio, o termo indisciplina significa: “1. Fazer
perder a disciplina; Revoltar; Sublevar; 2. Desmoralizar; 3. Insubordinar-se; Revoltarse.” A partir desse conceito, percebe-se que o significado está ligado ao não
cumprimento da disciplina como uma quebra das regras (morais e éticas). Seria
como apenas dizer que a indisciplina é a “falta de educação” ou a “falta de respeito”
ou mesmo a “não obediência” ao que considera-se como ético e moral.
O psicólogo Tiba (1996) diz que a indisciplina ocorre de fato, mas que se faz
necessário primeiro distinguirmos se a criança possui distúrbios de características
pessoais (psiquiátricos, neurológicos, mental, de personalidade, neuróticos, nas
etapas do seus desenvolvimento, “normóticos”, de comportamento) ou relacionais
(entre colegas, distorções de autoestima) e, até mesmo distúrbios e desmandos de
professores.
Garcia (1999, p. 102) também afirma que “o conceito de indisciplina apresenta
uma complexidade a ser considerada.” E isso nos remete mais uma vez a pensar
nesse comportamento como uma demonstração da criança que algo lhe falta, e não
apenas pensar que a criança o faz porque é uma criança desobediente, uma criança
mal educada e tantos outros “rótulos” que podem vir até mesmo dos próprios
docentes, o que é uma atitude errônea e estereotipada, já que se tem conhecimento
de que a questão social, o ambiente a que estão condicionados com toda certeza irá
influenciar em seu comportamento, ficando evidente que para caracterizarmos o
conceito de indisciplina, a ação da criança precisa primeiramente ser investigada.
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Voltando-se para a Educação Infantil, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB, sob o número 9394/96, no artigo 29, diz que:
Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade.

Nessa perspectiva, acontece savoir-faire 2 do docente, para a promoção da
autonomia e a consolidação de conhecimentos significativos para a criança, em prol
do seu desenvolvimento integral. Pode-se assegurar que toda essa gama de fatores
estão intrinsecamente interligados. E sobre a conduta do docente, para ParratDayan (2009, p. 2)
[...] O problema de indisciplina pode ser provocado por problemas
psicológicos ou familiares, ou da construção escolar, ou das
circunstâncias sócio – históricas, ou então, que a indisciplina é
causada pelo professor, pela sua responsabilidade, pelo seu método
pedagógico, etc.

Essa visão sugere as ações de pensar, refletir e buscar alternativas que
tragam uma metodologia mais perspicaz para que a criança possa realmente se
sentir segura e acolhida no ambiente escolar, o que ajuda a “identificar” os fatores
que implicam nessa indisciplina dentro da Educação Infantil, averiguando-a como
uma forma de expressão que a criança encontra para manifestar um apelo por algo
que lhe falta, já que na maioria dos casos esta não reconhece limites ou regras.
Há também, a situação de falta de compreensão, diálogo, por parte da família
ou da escola, convívio e afetividade familiar, que, logicamente, com o sentimento de
rejeição levará para a escola todo esse sentimento de revolta, o que a faz uma
criança agressiva que quer descontar suas frustrações em tudo e em todos. Wallon
(1975 p. 198) afirma que
As primeiras relações utilitárias da criança não são as suas relações
com o meio físico, que, quando aparecem, começam por ser lúdicas;
são relações humanas, relações de compreensão, que tem como
instrumento necessário meios de expressão, e é por isso que a
criança, se não é naturalmente um membro consciente da sociedade,
também não é um ser primitivo e totalmente orientado para a
sociedade.

2

Do francês: saber fazer. No contexto, capacidade de resolução de situações de maneira exitosa.
FONTE:https://www.priberam.pt/dlpo/savoir-faire
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Sob essa ótica, o autor afirma que os seres humanos se completam e a
afetividade é um importante elo para a resolução de conflitos e para o próprio
desenvolvimento humano.

2.2 possíveis fatores que influenciam a ocorrência da indisciplina na criança
da Educação Infantil
Paulo Freire (1996) quando diz que não existe só um fator isolado para
caracterizar a indisciplina, mas sim vários fatores contextualizados que influenciam
diretamente no desenvolvimento das crianças e jovens, além da importância e
diálogo do professor com o aluno, com o objetivo de se conhecer cada realidade é o
que ocasiona realmente a indisciplina. O autor nos faz refletir sobre a ação
pedagógica acerca de sua atuação, ou seja, é preciso repensar como o docente
procede em relação aos alunos, ao ambiente escolar, aos conteúdos de ensino e
aprendizagem, e todo seu fazer pedagógico.
Serão apresentados a seguir, alguns fatores que podem colaborar para que a
criança se distorça do seu comportamento considerado “normal”. De certo, é preciso
que se compreenda os diversos fatores, suas particularidades, os sentimentos e
tudo o que irá envolver a parte psicológica da criança em sua aceitação ou não. Os
transtornos de comportamento, também estão enfatizados, de maneira que a
indisciplina vem associada a um comportamento violento, daí a necessidade de um
diagnóstico profissional, quando for o caso.
2.2.1 Fatores sociais e interpessoais
No processo de autonomia a criança desenvolve juntamente com o seu
cognitivo, seus sentimentos. E neste desenrolar aprende a lidar com a raiva,
rejeição, perda, o “não”, ela viverá os conflitos internos que poderá modificar o seu
comportamento. Nesse processo de socialização onde se define, as relações
interpessoais e sociais será na ética onde a criança irá internalizar o saber aceitar os
limites e no respeito ao próximo.
Logo, dentro desses fatores sociais e interpessoais apresentam-se as
relações que são construídas ao longo da vida.
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2.2.2 Relação familiar
Com foi apresentado anteriormente, é no seio familiar (entre pais, tios, avós,
avôs, cuidadores e responsáveis legais) que a criança vai absorver um
desenvolvimento global de como se relacionar. Dentro dessa convivência, as
mudanças estruturais sofridas pelas formas de como são formadas a constituição
família na atualidade, podem produzir fortes influências no desenvolvimento da
criança, já que a família desempenha um papel de extrema importância, uma vez
que a autoestima é construída nesse período, e este por sua vez, poderá afetar sua
vida adulta.
É na relação familiar que a socialização é assegurada dentro dos
comportamentos básicos de comunicação. O carinho, o respeito, principalmente
essa comunicação (o dialogo) para que não exista o distanciamento entre pais e
filhos, e que este “respeitar” não se construa interligado ao medo.
É de suma importância que a família tenha consciência que não será a escola
a desenvolver as habilidades necessárias na criança, enquanto ser em
desenvolvimento, mas que cabe a ela a verdadeira educação de valores que a
criança levará durante toda sua vida.
Por isso, tal importância deve ser levada em consideração, tendo em vista
que é na família que a indisciplina pode ser gerada, por meio de sequelas
psicológicas e emocionais, as quais muitas vezes não é percebida e pode causar
danos na estrutura psíquica/emocional da criança.

2.2.3 Transtornos comportamentais
Os transtornos comportamentais que se apresentam na primeira infância é
um grande desafio para as famílias (em sua aceitação) e para a escola (quanto à
parte pedagógica e sua possível desestrutura). Uma vez que, as condutas podem
ser diversas, e nem sempre estarão interligados a estes possíveis transtornos, é
necessário que a escola tenha acesso e apoio para pode diagnosticá-los. Segundo
Vinocur e Viscaíno (2011):
Pode-se considerar três principais grupos diagnósticos na psiquiatria
infantil: a desordens emocionais (também descritas como problemas
internalizantes), a exemplo da depressão, ansiedade, desordens
obsessivo compulsivas e somatização, em que os sinais estão,
especialmente, interiorizados nos indivíduos; b desordens de
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comportamento disruptivo,(nomeadas também como problemas
externalizantes), tais como conduta desafiadora excessiva e
transtornos de conduta agressividade a pessoas e animais e
comportamento transgressor, em que as condutas estão mais
dirigidas para o outro; c transtornos do desenvolvimento, como, por
exemplo, problemas de aprendizagem, desordens autistas, enurese e
encoprese. O DSM-IV28 organiza cada diagnóstico psiquiátrico em
cinco níveis (eixos multiaxiais) relacionando diferentes aspectos das
desordens ou desabilidades: Eixo I: desordens clínicas incluindo,
principalmente, desordens mentais, bem como desordens do
desenvolvimento e aprendizado; Eixo II: distúrbios de personalidade
ou invasivos, bem como retardo mental; Eixo III: condições médicas
agudas ou desordens físicas; Eixo IV: fatores ambientais ou
psicossociais contribuindo para desordens; Eixo V: Avaliação Global
das Funções (Global Assessment of Functioning) ou Escala de
Avaliação Global para Crianças (Children's Global Assessment Scale)
para jovens abaixo de 18 anos numa escala de 0 a 100. A CID-1027
identifica duas grandes categorias específicas em Psiquiatria da
Infância e da Adolescência: Perturbações do Desenvolvimento
Psicológico e Perturbações do Comportamento e Emocionais. Este
último grupo de perturbações constitui cerca de 90% de todas as
perturbações psiquiátricas na idade escolar. (VINOCUR e
FERREIRA, 2011)

Diante do exposto, se torna complexa a verificação dos transtornos
comportamentais que se apresentam na primeira infância, uma vez que existem
diversos fatores que inibem o setor pedagógico na tomada dessa iniciativa na busca
de diagnóstico, com também a falta de uma integração entre escola e a saúde,
acarretando muitas vezes na falta de um acompanhamento adequado para a
criança.
2.2.4 Relacionamento na escola
A LDB assegura o desenvolvimento integral da criança, nos aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, orientando a família e a comunidade. Mas sabe-se
que não é dessa maneira que esse desenvolvimento global da criança é
assegurado, já que a maioria das famílias deposita toda essa responsabilidade para
a escola, ou seja, praticam uma inversão de valores no que se diz respeito da
responsabilidade.
E é na Educação Infantil, que a criança começa a desenvolver suas
capacidades cognitivas, éticas, físicas, afetivas, sua inserção social e os
relacionamentos interpessoais. Então, é imprescindível que a criança não seja
frustrada ou traumatizada nesta fase, para que não seja comprometido o seu
desenvolvimento afetivo, social e escolar.
Enfim, é na escola que a criança desenvolve: - seu lado afetivo e social

18

(quando aprende a conviver com as outras crianças); - o cognitivo (quando absorve
novos conhecimentos); - as coordenações motoras; - a autoestima e sua autonomia;
- sua capacidade de entender que existem regras de conduta para conviver em
sociedade, dentre outras.
2.2.5 Fatores relacionados à formação pedagógica
Abordar a formação pedagógica dos docentes inseridos na Educação Infantil
é verificar como a mesma ainda vem sendo tratada sem a devida importância, tendo
em vista que os profissionais destinados a esse nível de ensino nem sempre
possuem a formação específica.
Ao mencionar a formação pedagógica daqueles que devem atuar na
Educação Infantil, é preciso respeitar o que foi instituído por Lei, já que esta nos
garante todo um direcionamento no que se refere à educação do Brasil. A Lei Nº
9.394 de 20 de Dezembro de 1996, institui diretrizes e bases da educação em todas
as modalidades, e no que se refere a Educação Infantil, ela nos aponta a
importância que a modalidade possui.
Como já visto antes, o Art. 29 estabelece toda sua finalidade. E por tal, a
formação do docente é imprescindível nesse processo de aprendizado por qual a
criança passa.
É possível observar no cenário da Educação Infantil, que os professores
efetivos, vêm de uma formação acadêmica, já que isso é imposto nos concursos
públicos, porém, pode-se verificar que a maioria dos profissionais contratados que
estão inseridos na modalidade, não possui formação adequada para estarem
designando a função do pedagogo.
É fato que existem profissionais de outras áreas, como: (letras, matemática,
letras/espanhol, química, e etc.), e até mesmo pessoas que concluíram somente o
Ensino Médio, e encontra-se em sala de aula, ou como titular ou como auxiliar.
Partindo dessa observação, pode-se afirmar que a Educação Infantil não
possuiu o seu lugar de direito. O que tudo isso quer dizer é que a formação
pedagógica é de grande importância para dar aporte ao docente em transmitir os
conhecimentos adequados, como para também buscar metodologias que possam
ajudar no enfrentamento da violência (doméstica, psicológica, abusiva, entre outras)
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sofrida pela criança em seu lar. Sem contar também que os excessos de cuidado e
zelo pela criança também alteram o comportamento da criança.
2.2.6 Afetividade na Educação Infantil
Falar em afetividade é falar em tudo o que nos liga sentimentalmente. E na
Educação Infantil, o professor precisa ter consciência e responsabilidade de
considerar a importância do afeto para com a criança. Já que o processo de
inserção e acolhimento da criança pela instituição cabe diretamente ao professor
num primeiro momento. É nesse momento que ela (a criança) estabelecerá os
vínculos com o adulto (que para ele é desconhecido) quanto com as outras crianças.
Dessa maneira, a criança percebe que existe uma continuidade entre o que ela vive
na escola e na família, correlacionando com as relações dentro da sociedade em
que vive e se percebe como parte integrante dela. De acordo com Fontana (2007),
apud Tognetta, (2004, p.4):
(...) para Tognetta, o grande problema da indisciplina discente não é
ela em si mesma, mas o fato de que os professores não sabem lidar
com ela: Quando as pessoas apresentam-se agressivas ou violentas
não se pode negar que tal comportamento é resultado de angústias,
ansiedades, preocupações mal resolvidas. A maioria dos professores
sabe disso. O diagnóstico é sempre preciso, dizendo que as crianças,
constantemente, trazem problemas de casa. A questão é que, na
maioria das rezes, ao tratar o comportamento agressivo tais
professores desconsideram essas causas. Não nos damos conta que
o tratamento dado à violência é também sinal dela. Quando uma
criança é castigada, o que acontece nem sempre é visível aos nossos
olhos. Kamii (1991 a) se refere a três possíveis consequências do
castigo e das punições: as crianças se rebelam, ou se conformam ou
ainda calculam os riscos de serem pegas tendo um comportamento
inadequado aos olhos do adulto. Por um outro olhar, a criança
castigada sente-se incompreendida, não amada. Há uma fala comum
entre nós de que “a melhor defesa é sempre o ataque”. Assim a
criança age. Pode se sentir com tanta raiva a ponto de fazer ainda
pior ou sentir-se tão pequena, a ponto de formar uma autoimagem
merecedora de castigos e incapaz de realizar quaisquer outras
tentativas de satisfação pessoal.

No entanto, muitos profissionais não levam em conta a bagagem emocional e
social da criança, mantendo-se desatento das problemáticas presentes no
comportamento deste. E é ai onde entra a importância da afetividade que pode
transformar a realidade de muitas crianças, quando se reconhece e se leva em
consideração as suas carências afetivas. Logo, a afetividade dentro da relação
pedagógica aluno/professor auxilia no processo de desenvolvimento e de
aprendizagem da criança.
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3 Como dialoga o docente da Educação Infantil do município de Lagoa
Nova/RN quando o assunto é a indisciplina
Para compreender a relação de comportamento indisciplinado da criança na
Educação Infantil com o seu desenvolvimento integral, foi preciso num primeiro
momento, se fazer uma pesquisa acerca dos conceitos que envolvem a indisciplina,
bem como a visão de pesquisadores e estudiosos.
Surgiram então, os questionamentos sobre o pensar docente que atua na
modalidade de Educação Infantil e quais ações este busca para intervir quando
ocorre um comportamento dessa linhagem de indisciplina na criança. Logo, foi
proposta uma pesquisa de campo que surgiu para evidenciar os possíveis fatores
que influenciam o comportamento da criança.
Para isto, foi realizado um processo de investigação nas instituições
Educação Infantil do município de Lagoa Nova/RN, para averiguar a dimensão de
atendimento, onde foi constatado que o mesmo possui 3(três)instituições
exclusivamente de Educação Infantil, e contam com sete instituições de Ensino
Fundamental que contemplam 1 turma da Educação Infantil. Uma rede de ensino
que conta com 50 profissionais envolvidos, no que ser refere aos docentes efetivos e
contratados, que atendem atualmente a 656 crianças.
A investigação se deu nas instituições de Educação Infantil por ser
justamente nesse período onde a criança encontra-se em pleno processo de
desenvolvimento. Daí, identificar o “mau comportamento” como indisciplina, repensar
cada fator que pode ocasionar sua ocorrência e relacioná-la com o que é absorvido
pela criança, para assim poder entender o “por que” da criança agir de maneira
indisciplinada. É de suma importância toda essa busca para que se possa
transformar tais informações em conhecimento, de forma útil para busca de
mecanismos que possam ajudar a amenizar as situações recorrentes no dia a dia,
como também a dar suporte às famílias no entendimento à criança, ajudando esta, a
transformar seu comportamento indisciplinado em uma atitude positiva para sua
vida.
4 Metodologia
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Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória (por trabalhar como universo
de significações) e com abordagem quantitativa quando relacionada aos resultados
objetivos da pesquisa em questão, e dentre deste, a percepção dos docentes quanto
ação destes enquanto mediador de prevenção /solução dos problemas que podem
ser acarretados na instituição.
Foram levantados dados, os quais possuem grande valia, tendo em vista que
contempla o setor da Educação Infantil do município de Lagoa Nova/RN sobre a
forma como o docente dessa modalidade consegue lidar com a situação de
indisciplina em sala de aula. Foi possível coletar uma média de resposta
significativas, de forma que será possível relacioná-las a realidade de outras tantas
instituições a nível de Brasil que passam pelas mesmas situações conflitantes.
5. Resultados e análises
A entrevista foi realizada por meio de um questionário, cujas respostas serão
representadas de forma quantitativa, por meio de gráficos. Foram entrevistadas 22
(vinte e duas) professoras da Educação Infantil, das três principais instituições desse
nível de ensino.
O primeiro questionamento foi relacionado à faixa etária, cujas respostas
estão simplificadas no gráfico abaixo:
Gráfico 1 - Faixa etária

FAIXA ETÁRIA
20 A 30

30 A 40

40 A 50

18%
46%

36%

FONTE: Arquivos da autora
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O segundo questionamento foi referente ao grau de escolaridade, cujos dados
estão descritos no gráfico 2, a seguir:
Gráfico 2 – Grau de escolaridade

ESCOLARIDADE
ENSINO MÉDIO

ENSINO SUPERIOR

ESPECIALIZAÇÃO

0%

49%
51%

FONTE: Arquivos da autora

O terceiro questionamento apresentado trata do tempo de serviço na
Educação infantil, que se configura segundo os dados apresentados abaixo, no
gráfico 3:
Gráfico 3 – Tempo de serviço na Educação infantil

TEMPO DE SERVIÇO
ATÉ 2 ANOS

MAIS DE 3 ANOS

36%

64%

FONTE: Arquivos da autora
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O próximo questionamento considerado relevante para este estudo, foi o
seguinte: Como pedagoga, você identifica que a ocorrência da indisciplina se inicia
na Educação Infantil? De modo que as respostas estão representadas no gráfico 4,
logo abaixo:
Gráfico 4 - Ocorrência da indisciplina com início na Educação Infantil

OCORRÊNCIA DA INDISCIPLINA COM
INÍCIO NA EDUCAÇAO INFANTIL
SIM

NÃO

13,6%

86,4%

FONTE: Arquivos da autora

O questionamento seguinte foi: A indisciplina está relacionada com a
realidade da criança? As respostas estão descritas no gráfico 5, abaixo:
Gráfico 5 - Indisciplina relacionada à idade

INDISCIPLINA RELACIONADA À
IDADE
SIM

NÃO

NULO

4,6%

27,3%
68,1%

FONTE:Arquivos da autora
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Outro questionamento de grande relevância foi: A indisciplina é mais comum
em meninos ou em meninas? Os dados das respostas estão representados abaixo,
no gráfico 6:
Gráfico 6 - Evidência maior em menino ou menina

EVIDÊNCIA MAIOR EM MENINO OU
MENINA
MASCULINO

FEMININO

AMBOS

5% 5%

90%

FONTE: Arquivos da autora

O questionamento seguinte foi: Você considera a indisciplina como um pedido
de socorro da criança? As respostas dadas estão abaixo descritas, no gráfico 7:
Gráfico 7 - Indisciplina como possível pedido de socorro

INDISCIPLINA COMO POSSÍVEL PEDIDO
DE SOCORRO
SIM

100%

FONTE: Arquivos da autora

NÃO
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O questionamento seguinte foi: A causa da indisciplina nas crianças é por
causa da fragilidade da estrutura familiar? Os dados coletados por meio deste
questionamento, estão representados no gráfico 8, a seguir:
Gráfico 8 - Possível causa: estrutura familiar

POSSÍVEL CAUSA: ESTRUTURA
FAMILIAR
SIM

NÃO

13,6%

86,4%

FONTE: Arquivos da autora

O questionamento lançado a seguir foi: Você considera que a fala de
preparação pedagógica, muitas vezes, pode acarretar a indisciplina em sala de
aula? Os dados obtidos estão abaixo, mostrados por meio do gráfico 9:
Gráfico 9 - Possível causa: falta de preparação pedagógica

POSSÍVEL CAUSA: FALTA DE PREPARAÇÃO
PEDAGÓGICA
SIM

NÃO

19,9%

80,1%

FONTE: Arquivos da autora
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Outro questionamento lançado foi: Na criança, a indisciplina em sala de aula pode
ocorrer por falta de afetividade por parte do professor? As respostas estão
representadas abaixo, no gráfico 10:
Gráfico 10 - Possível causa: falta de afetividade do professor

POSSÍVEL CAUSA: FALTA DE AFETIVIDADE
DO PROFESSOR
SIM

50%

NÃO

50%

FONTE: Arquivos da autora

Assim sendo, os dados coletados por meio da entrevista foi de grande
importância para a consolidação de ideias, conceitos e referências acerca do tema
abordado.

5.1 Entrevistas com professoras da Educação Infantil
Por meio da entrevista foi possível perceber que a faixa etária das
professoras da Educação Infantil no município de Lagoa Nova/RN, é mais
significativa entre 30 a 50 anos o que evidencia já um tempo de trabalho maior e
uma experiência mais elevada. Quanto ao grau de escolaridade, está equilibrado
entre ensino superior e especialista, o que é um dado significativo importante, pois
retrata a formação dessa classe.
No que se refere ao tempo de serviço, a maioria tem mais de 3 anos de
experiência no ensino infantil e isso reflete já uma certa experiência com essa
clientela.
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Quanto ao questionamento “Como pedagoga, você identifica que a ocorrência
da indisciplina se inicia na Educação Infantil?”, as professoras apontaram para a
ideia de que isso não acontece, ou seja, a indisciplina não necessariamente se inicia
nesse nível de ensino.
Com relação à questão “A indisciplina está relacionada com a realidade da
criança?”, a maioria das entrevistadas não concorda com essa ideia, ou seja, o fator
idade não é determinante para o comportamento indisciplinado.
Com relação ao questionamento “A indisciplina é mais comum em meninos ou
em meninas?”, foi constatado que nessa realidade a indisciplina se apresenta mais
no gênero masculino do que no feminino.
Sobre a questão “Você considera a indisciplina como um pedido de socorro da
criança?”, ou seja, como um refúgio para determinadas situações, as entrevistadas
concordaram que isso pode implicar na indisciplina.
No que se refere ao questionamento “A causa da indisciplina nas crianças é
por causa da fragilidade da estrutura familiar?”, as professoras concordam que pode
haver relação com esse fator.
No que se refere ao questionamento “Você considera que a fala de
preparação pedagógica, muitas vezes, pode acarretar a indisciplina em sala de
aula?” , as professoras afirmaram por meio de um percentual maior, que essa pode
também, ser uma possível causa da indisciplina.
A questão “Na criança, a indisciplina em sala de aula pode ocorrer por falta de
afetividade por parte do professor?”, a falta de afetividade por parte do professor
dividiu as opiniões das entrevistadas, de forma que a metade considerou que esse
pode ser um agravante e a outra metade não concordou com essa hipótese.
Dessa maneira, a entrevista apresentou resultados muito importantes para a
reflexão acerca da indisciplina na Educação Infantil.
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Considerações Finais
A indisciplina em sala de aula é uma questão que está presente em todas as
escalas da Educação básica e na Educação infantil essa temática toma uma forma
delicada,

devido

ao

comportamento

associado

a

não

definição de

uma

personalidade que ainda está sendo constituída.
O presente trabalho objetivou, principalmente, compreender a relação que
existe entre o processo de desenvolvimento integral da criança na Educação Infantil
com a indisciplina, no tocante à interferência desta, na aprendizagem e no
desenvolvimento da criança.
De acordo com os aprendizados adquiridos por meio da revisão teórica, a
infância exige uma atenção e um respeito, devido às suas peculiaridades e certos
comportamentos

podem

ser

aproximados,

ou

seja,

parecidos

com

os

comportamentos gerados pela indisciplina, o que também foi refletido durante o
período de observação do trabalho pedagógico e da entrevista realizada com
profissionais do ensino infantil.
Por essa razão, a Educação Infantil, como etapa de ensino voltada para o
desenvolvimento integral da criança, deve ter claro em seus currículos que a simples
dedução de um comportamento indisciplinado não deve significar um diagnóstico,
tendo em vista que a indisciplina é gerada por diversos fatores e não se resume a
um só fator.
Com base na análise dos dados, o estudo do tema “Indisciplina na Educação
Infantil: Uma questão social ou da educação?”, foi abordado de forma significativa e
relevante, tendo em vista que será válido para a atualização de conceitos e ideias,
colaborando para a formação profissional dos profissionais que atuam na Educação
Infantil.
É importante salientar que a metodologia neste estudo, proporcionou a
consolidação dos dados e o alcance dos objetivos propostos, pois a revisão teórica
favoreceu um aprendizado mais aprofundado sobre o tema e os dados coletados por
meio da entrevista foram de grande importância para a compreensão de ideias,
conceitos e referências acerca do tema abordado, uma vez que oportunizou a
reflexão do papel da instituição infantil, da família e do professor perante à temática
discutida.
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Em suma, a indisciplina ainda é um tema que necessita de olhar criterioso,
para que não seja vista sob a ótica de tabus, estereótipos e rótulos atribuídos sem
fundamentação científica.
Às instituições de Educação Infantil cabe a atualização de propostas e
diálogos abertos com a família e toda a comunidade escolar para a resolução de
situações referentes à indisciplina ou a qualquer outro problema dessa natureza.
Aos profissionais, cabe o discernimento e a visão de que é necessário aa
atualização profissional, a formação continuada, para que se possa ter acesso às
informações concretas e os conhecimentos científicas acerca dessa e de outras
temáticas.
A indisciplina ainda exige bastante diálogo e reflexão, para que possa ser
tratada com a importância que cada caso em particular exige, o que está em
consonância com as leituras realizadas e com as reflexões feitas a partir do
desenvolvimento da metodologia.
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Apêndices

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
POLO CURRAIS NOVOS – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
CURSO DE PEDAGOGIA

QUESTIONÁRIO
1- Naturalidade:__________________________ 2- Sexo: (
3- Faixa Etária: (

) 20 a 30 anos

(

) 30 a 40 anos

(

) 40 a 50 anos

)M (

)F

4- Escolaridade: ( )Ensino Médio ( ) Magistério ( ) Outro(s)
Qual:_____________________________________________
Ensino Superior: (
Especialização: (

)SIM
)SIM

( ) NÃO
( ) NÃO

Qual:_____________________________________________
5- Tempo de serviço como professor (a):_______________________________
6- Tempo de serviço na Educação Infantil do município de Lagoa Nova:
_______________________________________________________________
7- Nível que atua: _________________________________________________
8- Como pedagoga, você identifica que a ocorrência da indisciplina se inicia na
Educação Infantil? (

)SIM

( ) NÃO

09- A indisciplina está relacionada com a idade da criança? (
10- É mais comum em meninos ou meninas? (

)MENINO

)SIM

( ) NÃO

( ) MENINA

11- Na sua opinião, a indisciplina ocorre APENAS nas famílias de baixa renda?
(

)SIM

( ) NÃO

12- Você considera a indisciplina como pedido de socorro da criança?
(

)SIM

( ) NÃO

13- A causa da indisciplina nas crianças é por causa da fragilidade na estrutura
familiar? (

)SIM

( ) NÃO
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14- Você considera que a falta de preparação pedagógica , muitas vezes, pode
acarretar a indisciplina em sala de aula?
(

)SIM

( ) NÃO

15- Na criança, a indisciplina em sala de aula , pode ocorrer por falta da afetividade
por parte do professor(a)?
(

)SIM

( ) NÃO

16- Foi identificado que alguns profissionais, no caso da indisciplina, trata a criança
com indiferença. É correto?
(

)SIM

( ) NÃO

17- Deixe aqui sua opinião, sobre o que se pode usar como intervenção, quando se
tem uma ocorrência de indisciplina em sala de aula da Educação Infantil:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

