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RESUMO 

 

Muitos educadores sentem dificuldades em lidar com seus alunos, não sabendo 
compreender e agir em determinadas situações adversas que, geralmente, 
denominam indisciplina. Este trabalho se refere, exatamente, a essas questões e, 
principalmente, pretende desmistificar a visão de indisciplina na escola, 
enfocando a Educação Infantil. Objetiva compreender os comportamentos infantis 
considerados de indisciplina na escola de educação infantil. Teve como caminhos 
metodológicos a pesquisa qualitativa e explicativa, pois busca compreender a 
totalidade dos fenômenos que envolvem a indisciplina na educação infantil 
coletando dados por meio de questionário e observação sistemática em 
determinada escola e turma. Para que esse trabalho se desenvolvesse de forma 
sólida, vários autores trabalhados no curso de Pedagogia contribuíram 
fundamentando teoricamente o tema indisciplina. Para contribuir com os estudos 
e dar conta do objetivo deste trabalho, as perguntas foram categorizadas em três 
grupos de análises. Eixo 01: Relatos da presença na vida das crianças em casa-
rotina; Eixo 02: contextualizando a compreensão de indisciplina - amor e limites; 
Eixo 03: relação família e escola – educação. Portanto, não posso afirmar que 
tudo que foi destacado nesse trabalho seja o certo, afinal, todos têm concepções 
e entendimentos diferentes, mas espero de alguma forma, contribuir para, no 
mínimo, abrir discussões sobre o mundo da educação infantil, o que é 
considerado na escola como indisciplina e o que faz parte dela. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Indisciplina. Escola. Família. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Many educators experience difficulties in dealing with their students, not knowing 
how to understand and act in certain adverse situations that, generally, they call 
indiscipline. This work refers exactly to these issues and, mainly, it intends to 
demystify the view of indiscipline in school, focusing on Early Childhood 
Education. It aims to understand the behaviors of children considered indiscipline 
in the early childhood school. Its methodological paths were qualitative and 
explanatory research, as it seeks to understand the totality of the phenomena that 
involve indiscipline in early childhood education by collecting data through a 
questionnaire and systematic observation in a specific school and class. For this 
work to develop in a solid way, several authors worked on the Pedagogy course 
contributed theoretically grounding the subject of indiscipline. To contribute to the 
studies and to give an account of the objective of this work, the questions were 
categorized into three groups of analyzes. Axis 01: Reports of the presence in the 
children's lives at home; Axis 02: contextualizing the understanding of indiscipline - 
love and limits; Axis 03: family-school relationship - education. Therefore, I cannot 
say that everything that was highlighted in this work is the right one, after all, 
everyone has different conceptions and understandings, but I hope in some way, 
to contribute, at least, to open discussions about the world of early childhood 
education, which is considered at school as indiscipline and what is part of it. 
 
Keywords: Child Education. Indiscipline. School. Family. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao falarmos em indisciplina abre-se um leque de questionamentos, dúvidas 

e até mesmo afirmações, ou seja, indisciplina na educação infantil merece uma 

interrogação, uma exclamação ou um ponto final (?!.)? Indisciplina é tema que 

surge nas rotinas escolares desde a educação infantil e, muitas vezes, com 

crianças muito pequenas, naturalizando algo tão complexo. Por este motivo, 

torna-se ainda mais intrigante e importante um conhecimento sólido sobre o tema.  

Às vezes, ao observarmos os comportamentos agressivos de uma criança 

não concordamos com isso e a criticamos, sem ao menos conhecermos seu 

processo de vivências até aquele momento. Por isso, é necessário conhecermos 

nosso aluno ao invés de somente cobrar-lhe outras atitudes, que são 

naturalizadas pela escola e sociedade, lembrando-se de levar em consideração 

as fases do desenvolvimento do mesmo e o que é esperado em cada um e do 

seu contexto familiar e de vida. No entanto, reforça-se a importância de 

conhecermos nosso aluno e a realidade em que está inserido para, assim, obter 

compreensão.  

Este estudo não apresenta caráter julgador dos determinantes que 

classificam a indisciplina na educação infantil, bem como as práticas pedagógicas 

dos educadores, mas busca compreendê-las em seus aspectos influenciadores e, 

a partir de então, encontrar alternativas para transformar essa fase da birra em 

expressão, imaginação e produção. Afirmo, por minha vivência como professora, 

que isso só será possível com apoio e conscientização da família para, assim, 

juntamente com a escola, enfrentar as adversidades encontradas na educação 

infantil. Inquietude, questionamentos, demonstrações de desagrados, choros, são 

sentimentos para demonstrar que algo não está bem. Observações permanentes 

e investigações atentas são meios para compreender esses diversos 

comportamentos muitas vezes denominados indisciplina na educação infantil. 

  De minha vivência como professora e dos estudos na universidade, surge o 

tema do TCC: Indisciplina na Educação Infantil, uma pergunta, uma exclamação 

ou um ponto final?!. O tema delimitado em indisciplina na educação infantil, que 

emerge nas rotinas escolares, é fundamentado a partir de minhas vivências em 

uma escola municipal específica do munícipio de Santo Antônio das Missões – 

RS.  
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Para desenvolver a temática, partimos do problema: O que consideramos 

como indisciplina na educação infantil? E para levar a bom termo essa pesquisa, 

elencamos as seguintes hipóteses:  

a) É necessário que todos os profissionais de educação tenham, no mínimo, 

um breve conhecimento do que se entende por indisciplina, para que 

haja compreensão do comportamento distinto de cada criança. 

b) A forma clara e específica de abordagem sobre o tema indisciplina 

envolvendo docentes, família e escola em geral, conseguirá uma 

construção favorável e coletiva no desenvolvimento da criança. 

c) A indisciplina, por ser compreendida muitas vezes de forma equivocada, 

acaba gerando ainda mais transtornos em sala de aula e na vida escolar 

da criança. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender os comportamentos 

infantis considerados de indisciplina no espaço da educação infantil. 

Seus objetivos específicos foram:  

 Contextualizar a compreensão de indisciplina na educação infantil; 

 Aprofundar estudos em livros e pesquisas acadêmico-científicas sobre 

indisciplina na educação infantil;  

 Conhecer as práticas pedagógicas praticadas com alunos considerados 

indisciplinados e a relação família/escola; 

 Relatar experiências e conhecimentos adquiridos no desenvolvimento 

deste trabalho. 

Justifica-se a escolha deste tema, compartilhando o que Aquino (1996, p. 

40) faz referência: “O fenômeno da indisciplina é um velho conhecido de todos, 

mas existe pouco material teórico, e, com pouca nitidez, por se tratar de um tema 

difícil”. 

Vinte e quatro anos depois dessa obra de Aquino, a indisciplina continua 

sendo um tema complexo e, muitas vezes, por falta de conhecimentos mais 

detalhados ou até mesmo por ideias arcaicas, alguns profissionais da educação 

acabam confundindo comportamentos distintos com indisciplina, tornando a 

convivência em sala de aula ainda mais difícil e tumultuosa. 

Por atuar na educação infantil como professora regente desde 2014, cargo 

que obtive por meio de concurso público e por estar cursando graduação em 

Pedagogia, de forma concomitante, é que os entendimentos de indisciplina dentro 
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da escola, tão debatidos na universidade e vivenciados na escola, são a 

motivação desta pesquisa.  

Essa justificativa da escolha do tema é reforçada pelo fato de, por diversas 

vezes ao longo dos anos letivos, encontrar situações adversas em sala de aula 

com alunos denominados, na própria escola, como indisciplinados. Geralmente 

não sabendo agir para entender o que está acontecendo e amenizar esses 

tumultos, pois às vezes, as crianças com tão pouca idade, chegam à escola 

acompanhadas de dizeres da própria família: são terríveis. Por incrível que 

pareça, crianças pequenas já são rotuladas como indisciplinadas, seja na escola, 

seja pelas próprias famílias. Portando, a pesquisa busca compreender esses 

comportamentos infantis dentro da escola.  

Esta pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal de Educação Infantil 

Francisco Gonçalves Morales, situada no município de Santo Antônio das 

Missões, que atende em média 100 alunos, na faixa etária dos 02 aos 04 anos de 

idade. A pesquisa abrangerá a turma de maternal IV, em que atuo como 

professora no turno da manhã e com professores de outros maternais e algumas 

famílias. A turma em que atuo tem 24 alunos, de 3 a 4 anos, em turno integral, 

que chegam às 8 horas e ficam até às 17 horas, totalizando o dia todo. A maioria 

das crianças sai de casa às 7 horas e chega a sua residência por volta das 18 

horas, ou seja, a maior parte do seu tempo, dos cinco dias úteis da semana, é na 

escola. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Indisciplina é um tema complexo e em evidência nas rotinas escolares, nas 

conversas entre professores, em espaços dentro e fora da escola e nos espaços 

sociais em que as crianças circulam. Mas o que vem a ser indisciplina? O que 

desencadeia esses comportamentos distintos nas crianças dentro da escola? E 

as práticas pedagógicas auxiliam a minimizar esses comportamentos distintos? 

Indisciplina é a falta de disciplina. E no entendimento popular, indisciplina é 

compreendida como: falta de educação, birras, choros, manhas, rebeldia, entre 

outros, ou seja, um comportamento totalmente distinto do habitual, e a partir 

dessa denominação, que no decorrer do trabalho o uso de “comportamento 

distinto” será abordado diversas vezes para justificar o entendimento sobre a 

indisciplina. 

Ao pesquisar autores que abordam a indisciplina, não foi encontrado algo 

explícito sobre o tema, porém, trago explicações e hipóteses sobre os 

entendimentos que contemplam a temática. 

Para Dayan: 

Em geral o conceito de indisciplina é definido em relação ao conceito de 

disciplina, que na linguagem corrente significa regra de conduta comum 

a uma coletividade para manter a boa ordem e, por extensão, a 

obediência à regra. Evoca-se também a sanção e o castigo que se 

impõem quando não se obedece a regra. Assim, o conceito de disciplina 

está relacionado com a existência de regras, e o da indisciplina, com a 

desobediência a essas regras (DAYAN, 2018, p.18).  

Em relação diretamente a escola, para Aquino: 

Uma primeira hipótese de explicação da indisciplina seria a de que „o 

aluno de hoje em dia é menos respeitador do que o aluno de antes, e 

que, na verdade, a escola atual teria se tornado muito permissiva, em 

comparação ao rigor e à qualidade daquela educação de antigamente‟ 

(AQUINO, 1998, p. 185).  

Nessa obra, o autor faz referência sobre as hipóteses da indisciplina, e uma 

delas é de que, os profissionais da educação justificam os maus comportamentos 

dos alunos pelo excesso de permissividade. Alegando que, antigamente não 
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existiam esses problemas de comportamentos em sala de aula, porém, ainda de 

acordo com o autor: 

[...] outro dado que precisa ser reconfigurado com certa imparcialidade 

quando evocamos essas escolas do passado é o fato de que elas eram 

fundamentalmente militarizadas no seu funcionamento cotidiano. E o que 

isso significa? Se buscarmos exemplos em nossa memória, veremos 

isso com clareza: as filas, o pátio, o uniforme, os cânticos, e 

particularmente a relação de medo e coação que tínhamos com as 

figuras escolares (que descuidadamente nomeamos hoje como „de 

respeito‟), revelavam um espírito fortemente hierarquizado/hierarquizante 

da época, desenhando os contornos das relações institucionais 

(AQUINO, 1998, p. 187). 

Então, é possível compreender que nas escolas de antigamente o professor 

era a única figura importante na sala de aula, agindo de forma autoritária através 

dos castigos, então, não era respeito da parte dos alunos, e sim, medo.  

De fato, indisciplina é tema formado por diversos aspectos, e quanto mais se 

lê sobre o assunto, mais surgem dúvidas, concepções e entendimentos, por 

esses motivos, no decorrer desse referencial teórico procura-se trazê-la no âmbito 

da educação infantil. 

 

1.1 Educação Infantil 

 

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica conforme 

preconiza a LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

9.394/96 –, momento em que a criança é inserida no convívio escolar e se integra 

com todos os envolvidos nesse processo, professores, colegas, funcionários e 

demais integrantes da comunidade escolar de educação infantil, conforme o que 

consta na LDBEM - Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013. 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 05 (cinco) 
anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996). 

 
Para quem atua na educação infantil ou tem um breve conhecimento sobre 

essa fase, sabe como são importantes as vivências e aprendizagens adquiridas 
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nessa faixa etária e que serão básicas para o desenvolvimento global delas como 

sujeitos/indivíduos. Assim, se exige uma atenção especial ao fato de que as 

crianças vivem em contextos socioculturais distintos e possuem diferentes 

necessidades cognitivas, estéticas, expressivas e emocionais que precisam ser 

compreendidas e atendidas, para ampliar suas possibilidades de existência 

humana no mundo. Novamente nos apoiamos no artigo 30 da LDBN, redação 

dada pela Lei nº 12.796, de 2013, é assegurado que “a educação infantil será 

oferecida em creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos 

de idade; e em pré-escolas, para as crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de 

idade” (BRASIL, 1996). 

Revendo, de forma breve, a história da educação infantil é notória que esta 

nem sempre teve tamanho destaque. Segundo Aries (1981), na Idade Média 

(476-1453), considerava-se a infância como um período caracterizado pela 

inexperiência, dependência e incapacidade de corresponder a demandas sociais 

mais complexas. A criança era vista como um adulto em miniatura e, por isso, 

trabalhava nos mesmos locais, usava as mesmas roupas, era tratada da mesma 

forma que o adulto. Suponha-se que, justamente por não ter importância desde os 

primórdios, hoje podemos garantir que o mundo é voltado para infância, com leis 

que amparam as crianças, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDBEN 9394/96 e o Estatuto da Criança e Adolescente - ECA 

8.069/90, ou seja, toda criança tem o direito de estar na escola e todos aqueles 

que negligenciam esse direito irão responder por seus atos. 

Ao abordar um tema que é realidade nas escolas de educação infantil, não 

se pode deixar de mencionar os documentos normativos da educação, ou seja, a 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC: 

Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das 

redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das 

propostas pedagógicas das instituições escolares, a BNCC integra a 

política nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento 

de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, 

referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de 

conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura 

adequada para o pleno desenvolvimento da educação. (BRASIL, 2017, 

p. 08). 
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Ainda de acordo com a BNCC, faz referência a Educação Infantil:  

Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto 

comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que 

promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de 

experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos 

estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento (BRASIL, 2017, p. 44).  

Os professores de educação infantil baseados na BNCC ainda contam com 

o suporte do Referencial Curricular Nacional Educação Infantil – RCNEl –, um 

guia de orientação que deverá servir de base para as discussões entre os 

profissionais, auxiliando-os na elaboração de projetos educativos.  Esse guia 

pretende:  

[...] apontar metas de qualidade que contribuam para que as crianças 
tenham um desenvolvimento integral de suas identidades, capazes de 
crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são reconhecidos. 
Visa, também, contribuir para que possa realizar, nas instituições, o 
objetivo socializador dessa etapa educacional, em ambientes que 
propiciem o acesso e a ampliação, pelas crianças, dos conhecimentos 
da realidade social e cultural (BRASIL, 1998, p. 7). 

O RCNEl é um documento de suma importância para o trabalho dos 

docentes, pois seu papel é orientar, gerar discussões e pesquisas e, assim, 

subsidiar o trabalho dos profissionais de educação infantil, pois seus 

planejamentos devem levar em consideração as especificidades afetivas, 

emocionais, sociais e cognitivas das crianças. É importante lembrar que seu 

caráter não é obrigatório, mas visa a favorecer o diálogo com propostas e 

currículos que se constroem no cotidiano das instituições e nos diversos grupos 

de formação existentes nos diferentes sistemas.  

 

1.2 As Práticas Docentes  

 

As práticas docentes representam um papel importante na educação, como 

se fosse o velejador (professor) de um barco que, para chegar ao destino, precisa 

planejar, traçar metas, estar preparado para as possíveis adversidades, ter 

compromisso, responsabilidade, eficiência e buscar meios para solucionar 

problemas, caso contrário o barco (escola/sala de aula) poderá afundar ou, pior, 
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ceifar vidas de crianças. O exemplo pode até soar clichê, mas é uma forma 

figurada de compreender a importância do professor e sua prática docente na 

escola.  

O professor deve ser um facilitador do processo de ensino aprendizagem 
junto ao aluno, em todo o contexto no qual ele está inserido, e estar em 
atualização continuada mediante as mudanças que ocorrem no mundo 
globalizado de hoje (BELOTT, 2010, p. 4). 

Sem pré-julgamentos ou preconceitos, é possível afirmar que hoje a 

educação percorre um caminho árduo, pois os professores, talvez em boa parte, 

encontram-se cansados ou desmotivados e os alunos, desinteressados, pelos 

vários fatores sociais e políticos que reforçam essa condição de indiferença, pois 

todos os governos afirmam que educação é fundamental. Paradoxalmente, os 

primeiros cortes econômicos sempre são na educação. Felizmente, embora esse 

cenário, não se encontram somente resultados negativos, ao contrário, também 

há muitos profissionais dedicados, empolgados e que, apesar de todas as 

tempestades, acreditam que a educação é o caminho certo a percorrer. Nesse 

sentido, Tardif ressalta: 

A grande importância dessa perspectiva reside no fato de os professores 
ocuparem, na escola, urna posição fundamental em relação ao conjunto 
dos agentes escolares: em seu trabalho cotidiano com os alunos, são 
eles os principais atares e mediadores da cultura e dos saberes es·· 
colares. Em suma, é sobre os ombros deles que repousa, no fim das 
contas, a missão educativa da escola. Nesse sentido, interessar-se pelos 
saberes e pela subjetividade deles é tentar penetrar no próprio cerne do 
processo concreto de escolarização, tal corno ele se realiza a partir do 
trabalho cotidiano dos professores em interação com os alunos e com os 
outros atores educacionais (TARDIF, 2012, p. 227). 

Quando se fala “é o caminho certo a percorrer”, fala-se da docência, dos 

planejamentos, pois, se a educação é o caminho, o professor deve prepará-lo 

com todo o conhecimento necessário, a ética, a política das relações e a 

amorosidade para dar suporte a seus envolvidos. As práticas pedagógicas são o 

diferencial de uma aula produtiva, e aulas produtivas que envolvem todos os 

alunos não deixam tempo para comportamentos distintos. Portanto, o professor 

precisa traçar metas e objetivos e planejar, pois uma das maiores dificuldades no 

processo de mudança da educação que hoje vivemos é, justamente, concretizar a 

intencionalidade de uma educação plural e efetiva em aprendizagens, ou seja, 

fala-se muito na mudança, mas é fundamental chegar à prática e não ficar só no 
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nível da elaboração ou de ideias. Vasconcellos (2009, p. 49) em seu livro 

Indisciplina e disciplina escolar- Fundamentos para o trabalho docente, diz: 

“todavia, como estamos vendo, não nos interessa qualquer prática, e sim a que 

propicia as mudanças na direção desejada”. 

Com base no RCNEl e considerando-se as especificidades afetivas, 

emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos, percebe-se que 

as qualidades das experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício 

da cidadania devem estar embasadas nos seguintes princípios Brasil (1988, 

p.13):  

 

• o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas 
suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, 
religiosas etc.; 
• o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, 
pensamento, interação e comunicação infantil; 
• o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, 
à interação social, ao pensamento, à ética e à estética; 
• a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção 
nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie 
alguma; 
• o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e 
ao desenvolvimento de sua identidade. 
 

Assim, a prática docente dos professores de educação infantil deve estar 

baseada nesses princípios, visando sempre o desenvolvimento do aluno. Todavia, 

é impossível saber se tem acontecido dessa forma em todas as salas de aulas, 

porém, por experiência, é possível afirmar que, em muitas escolas de educação 

infantil, a demanda de crianças é tão grande, mas com tão pouco suporte e 

profissionais que, ao invés de progredir, está voltando ao passado e se tornando 

espaço de assistencialismo, nos quais os educadores deixam de exercer sua 

profissão e assumem papel de cuidadores. Assim, precisamos levar em 

consideração que nem sempre os professores têm autonomia e estímulo para 

suas práticas docentes.  

 

1.3 Desmistificando a ‘Indisciplina’ na Educação Infantil 

 

Buscamos compreender a indisciplina em todos os possíveis aspectos que a 

envolvam, seja na família, ambiente social, mídia, e até mesmo por distúrbios e 
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transtornos. A partir desses fatores, devemos ir mais a fundo no nosso aluno para 

compreender o que desencadeia esse comportamento distinto aos demais, pois 

tudo se torna reflexo das vivências. É importante lembrar que, de acordo com 

estudos da área de Psicologia, alguns sinais desses comportamentos 

diferenciados começam a se tornar mais evidentes justamente nessa fase da 

infância, a partir dos três anos de idade, por meio da hiperatividade, instabilidade 

emocional, agressividade ou apenas falta de limites.  

De acordo com Oliveira (2005), a transformação histórico-social e as 

mudanças pedagógicas interferiram nas relações dentro da escola e, 

consequentemente, nas atitudes dos professores, que vão interferir, também, no 

comportamento das crianças, prejudicando a relação professor/aluno e 

aluno/aluno e, por vezes, acabam culminando em indisciplina. Portanto, devemos 

investigar o que vem a ser birra ou transtorno para, assim, tratarmos essa 

situação com o devido cuidado, pois não podemos julgar um aluno como 

indisciplinado sendo que, na realidade, pode tratar-se de algum transtorno e, com 

isso, estaremos cometendo um erro gravíssimo e atrasando ainda mais seu 

processo de desenvolvimento. Não podemos cobrar determinadas atitudes 

somente da família, aliás, muitos talvez não possuam conhecimentos suficientes 

para discernir entre uma rebeldia e um Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade – TDAH – por exemplo. Portanto, como profissionais responsáveis, 

não podemos ser incoerentes e insensíveis nessas situações. É preciso ter 

compreensão, respeito e muito cuidado ao abordar esses temas, para possíveis 

intervenções precoces e ajuda às famílias para lidarem com estas questões. 

O tema indisciplina é bastante complexo e nos faz repensar sobre diversas 

situações, mas a principal delas é que os pais, às vezes, por não saberem lidar 

com determinadas circunstâncias, acabam cedendo às vontades e exigências de 

seus filhos, não impondo limites na relação adultos/crianças. Acredito que todos já 

passaram por uma situação desconfortável em algum comércio ao presenciar 

cenas de crianças fazendo birras, gritando, se jogando no chão por não ganhar o 

que queriam. Na maioria das vezes, para evitar ainda mais constrangimento, os 

pais acabam cedendo à chantagem e lhes dando o que desejavam.  

Com atitudes assim, na escola não é diferente. Ao nos deparamos com 

crianças que não sabem receber NÃO, a cena se reproduz. É grito, choro e birra, 

ou seja, isso nos faz acreditar que não a torna uma criança indisciplinada, mas 
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uma criança sem limites. E é a partir desse momento que a família, como 

autoridade maior, deve saber lidar e, se for necessário, procurar ajuda profissional 

para amenizar esse comportamento, para assim, com auxílio da escola, fazer com 

que essa criança compreenda determinadas situações e, por fim, ajudá-la a 

transformar essa birra em imaginação e produção, jamais esquecendo que tudo 

são fases, umas mais complicadas e outras, nem tanto, mas nosso papel é saber 

como lidar com tudo isso. 

Portanto, é certo que a escola irá colaborar com os pais no sentido de limites 

e comportamentos, mas nunca poderá substituí-los. É muito importante que fique 

evidente: a escola será, apenas, uma auxiliar nos limites vividos em casa e, 

quando não houver a noção de limites, a escola seguirá suas regras de 

convivência, o que, acredito, trará sofrimento para a criança.  

As crianças precisam adquirir regras de condutas e valores. Essas 

regras são dadas pelos pais e pelos educadores. Quando as crianças 

são capazes de respeitar limites, é possível para elas, com ajuda dos 

pais e professores, ir além desses limites. Ou seja, as crianças só podem 

criar novas regras, quando conhecem e até chegarem respeitar os 

limites oferecidos anteriormente. Por isso é importante encoraja-las a 

fazer coisas novas, mas sabendo até onde se pode ir e conhecendo os 

limites, pois isso da segurança as crianças e não significa ser autoritário 

(DAYAN, 2018, p. 79).  

À família cabe compreender que cada filho é único e o ser humano é 

singular, portanto somos todos diferentes. E à escola, cabe abordar essa temática 

em reuniões coletivas ou individuais com as famílias. Portanto, com essa 

colocação da autora é possível uma compreensão clara do quanto é importante à 

família estabelecer limites com seus filhos. 

 

1.4 A mídia, tecnologia e carência afetiva  

 

Hoje, provavelmente não viveríamos sem a tecnologia. É por meio dela que 

mantemos contato com os amigos e familiares, estejamos pertos ou longe, sem 

contar as inúmeras utilidades e informações que, rotineiramente, nos oferecem.  
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Se for consenso que não vivemos sem as tecnologias, por outro lado, como 

professora que sou, ouço pais e professores alegando que a mídia veio para 

atrapalhar o desenvolvimento da criança. Particularmente discordo de tais 

observações e, ao contrário, acredito que a mídia e tecnologia, desde que usadas 

de forma correta, são grandes auxiliares para a produtividade do ser humano. 

Cabe a nós, professores e pais, sabermos usufrui-las de forma útil e, assim, tirar o 

máximo de proveito de toda a tecnologia à nossa disposição. 

Trazendo minhas vivências, um breve relato: certo dia estava na casa de 

uns amigos bem próximos, onde algo me chamou a atenção. Após passar o dia 

longe de casa, a filha queria a companhia do pai e/ou mãe para brincar, contar o 

que tinha feito durante o dia. Correu até sua mochila e tirou um trabalho que fez 

na escola. Dava para ver o brilho nos olhos daquela filha, de que aquilo era muito 

importante e queria compartilhar sua produção com a família. Porém, ao invés de 

ambos darem-lhe um mínimo de atenção, entregaram-lhe o celular para ir olhar 

desenho ou jogar para não incomodar. Ao ler meu relato, pode-se pensar que foi 

minha presença que atrapalhou o momento, porém, creio que não, pois é sabido 

que tal situação já se tornou corriqueira em muitas casas. E, infelizmente, em 

outros lares.  

Outro relato em destaque é sobre pais jovens e que buscam o melhor para 

suas crianças. De forma a ilustrar e sendo uma mescla de vivências com várias 

famílias que conheço, pois são jovens que frequentam as casas e os mesmos 

espaços sociais. Quando nasce o primeiro filho, a mãe e o pai, em muitos casos, 

ainda são adolescentes. Por serem jovens, ou viverem em uma cidade pequena, 

ou por não terem a preocupação inicial de formação da família, na sequência vêm 

os outros filhos. Geralmente sem serem planejados. Por causa da 

responsabilidade em criar os filhos, acabam abdicando dos estudos e focando no 

trabalho, após concluírem o ensino médio. Ressalto que, no município, não há 

oferta de ensino superior.  

Nesses fragmentos de exemplos que trago, posso afirmar que são pais 

amorosos, dedicados, sempre à procura de fazer o melhor por seus filhos. São 

pessoas “incansáveis”. Muitas vezes, trabalham em dois empregos e não deixam 

faltar nada para seus filhos, admiro-os por tamanha garra, pois não é sempre que 

vimos pais jovens focarem tanto no bem da família. Porém, em minha 

observação, percebo que, como os pais trabalham o dia todo, os filhos acabam 
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ficando muito tempo sozinhos e, em algumas situações, os filhos mais velhos – 

crianças a partir de 10 anos – ficam com os mais novos; ou com a babá; ou com 

os avós; ou vizinhas; etc. Por ficarem muito tempo com outras pessoas, o acesso 

à TV, celular e computador são liberados e isso, infelizmente, influência de forma 

negativa o desenvolvimento e comportamento das crianças, que preferem jogos 

ao invés de brincadeiras livres.  

Posso até visualizar situações que já acompanhei em alguns momentos. 

Apenas de forma a ilustrar, quando o filho mais novo chora, grita 

desesperadamente e faz birra se não lhe derem o celular quando quer, lembrando 

que essas birras acontecem independentemente do lugar em que estiverem, seja 

na rua, bares, restaurantes, praças... Os pais até tentam controlar esse uso 

quando chegam em casa, mas estão tão cansados que acabam cedendo às 

chantagens. Algumas vezes quando estão “demais” (termo que eles usam para 

definir o mau comportamento), colocam de castigo, por vezes até aplicam 

algumas “palmadas”, excluem jogos e os ameaçam que não irão mais usar o 

celular. Esse castigo dura no máximo dois dias e, depois, tudo volta ao que era 

antes, o que se transforma em um círculo vicioso. 

Contudo, nesses casos, são crianças que, quando longe dos pais, são 

educadas, compreensivas e amorosas. Na escola, as crianças não apresentam 

comportamentos distintos, são dedicadas e responsáveis. Em alguns casos, 

porém, já têm certa dificuldade de comportamento e de se relacionar com os 

demais, deixando evidente a falta de limites. Caso isso não for percebido a tempo 

pelos pais, poderá trazer sofrimento para as crianças, pelo comportamento 

distinto que terão, ou seja, serão chamados de crianças indisciplinadas. 

A partir desses relatos, fica um questionamento para reflexão: será que é 

realmente a mídia e a tecnologia que estão prejudicando nossas crianças? Quem 

é que possibilita o acesso a essas tecnologias? Alguém acompanha esse uso? As 

famílias não estão sabendo como lidar com a tecnologia, não conseguem 

estabelecer um limite de uso, pois em qualquer lugar é possível observar crianças 

com menos de um ano de idade com um celular na mão. Infelizmente, livros, 

contação de histórias, brincadeiras livres e orientadas já estão quase extintas e, 

com isso, vêm vários problemas, não somente o de comportamento, mas também 

de saúde. 
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Sem prejulgamentos, é apenas uma observação de que, como os pais 

encontram-se cada vez mais atarefados e cansados do trabalho, torna-se mais 

fácil entreter as crianças de forma rápida e prática. Então aquela birra não é 

indisciplina, é uma carência afetiva, é um pedido de atenção e, muitas vezes, os 

alunos tachados como indisciplinados estão apenas querendo um mínimo de 

atenção que também não recebem em casa, conforme se pode ver a seguir: 

Pais distantes, famílias desintegradas e crianças que são educadas pela 
televisão resultam em alunos com carência de estímulos. Alunos 
carentes em classes enormes, com poucos recursos, são fontes de mau 
comportamento e dificuldades de aprendizagem. O fato é que as 
crianças e os jovens chegam às aulas famintos de reconhecimento 
(SHINYASHIKI, 2011, p. 40). 

Se uma criança que tem todo apoio e participação da família tem momentos 

de insegurança, o que deixamos para aquelas que raramente têm esse cuidado, 

essa atenção carinhosa e amor exigente? Sem contar que muitas, além do 

desafeto, ainda presenciam violências.  

Está na hora de revermos nossas atitudes, revermos não somente nossa 

forma profissional de agir, mas também humana, pois assim como a família pode 

parecer desinteressada nas vivências de seus filhos, educadores também muitas 

vezes demonstram desinteresse com seus alunos. 

 

1.5 Família, limites e atenção à infância.  

 

O ser humano em si está em constante construção e mudança, 

principalmente na infância.  

O desenvolvimento da criança inicia-se no seio familiar, que é o meio em 

que desenvolve seus primeiros contatos, e é por isso que consideramos a família 

como grande contribuinte ao desenvolvimento e à construção da identidade do 

indivíduo. Não importa o formato da família. A criança tende a reproduzir suas 

vivências, ou seja, padrões característicos de resposta ao ambiente e às outras 

pessoas de seu cotidiano. Com base nesse conhecimento, pode-se afirmar que 

todos os envolvidos e responsáveis por esse crescimento pessoal têm como 

dever prepará-las para suas vivências cotidianas, ensinando-lhes defesas, regras 

e limites. 
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Há quem diga que, na infância, tudo deve ser permitido, caso contrário, pode 

causar traumas e, consequentemente, criar adultos reprimidos. Devemos, porém, 

repensar alguns conceitos impostos pela atual sociedade, na qual, nem sempre 

devemos permitir tudo, muito pelo contrário, amar também é dizer não, é ensinar 

o que é certo e errado, sem esquecer que presentes e mimos ao extremo não 

educam e não substituem família ausente. Nossos filhos/alunos precisam de 

atenção, educação, afeto, saber respeitar e ser respeitados, aprender desde cedo 

a ter empatia com os demais. Jamais quero parecer radical com tais afirmações, 

pois o intuito deste texto é, principalmente, minha própria reflexão e também 

auxiliar pais, estudantes e interessados na compreensão de que limites e atenção 

andam juntos. Não podemos coibir nossas crianças, sejam elas alunos ou filhos, 

mas apresentar uma uniformidade de pensamentos e opiniões na educação dos 

mesmos. Engana-se quem acredita que apenas desleixo torna indivíduos 

reprimidos. Excesso de cuidado e mimo também atrapalha a autonomia, 

crescimento e autoconfiança, tornando-os inseguros e totalmente dependentes de 

seus responsáveis. Para melhor compreensão, Dayan em seu livro “Como 

enfrentar a indisciplina na escola”, traz a seguinte reflexão: 

Dar responsabilidades não traumatiza as crianças. Por esse motivo, os 

limites não devem ser entendidos apenas no sentido negativo, isto é, 

como as condutas para além das quais a criança não deve ir. Os limites 

devem ser compreendidos também num sentido positivo, já que eles 

permitem que a criança saiba onde está, qual sua posição no espaço 

social e o que a faz se sentir segura (DAYAN, 2018, p. 79).  

Chegamos a um ponto em que a sociedade deposita todos os compromissos 

e deveres de seus filhos sobre a escola. E quando se cobra o mínimo de 

participação dos mesmos, na maioria das vezes não se tem retorno satisfatório. 

Vivemos na geração de pais ausentes e escolas sobrecarregadas. É interessante 

lembrar que não buscamos um aluno perfeito, muito menos que seja submisso e 

desprovido de imaginação e autonomia, mas que haja um consenso nesse 

ambiente, ou seja, professores respeitados, dedicados, valorizados e alunos 

estimulados, autênticos e produtores de resultados positivos. Muitos autores 

alegam que a educação deve ser livre, dentre os quais, destaco este trecho:  
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A crença de que para o aluno aprender precisa de normas e regras 
precisas impede e destrói um espaço e um tempo de troca de 
experiências e vivências entre as próprias crianças e com os adultos 
também. Com práticas autoritárias e escolarizantes, a escola 
desumaniza, dociliza e uniformiza. Em outras palavras, com 
permanentes coerções e controles, as instituições escolares modernas 
criam e moldam o homem moderno (MESOMO, 2004, p.105). 

No primeiro momento, entende-se que o autor faz referência de forma 

negativa sobre regras e limites impostos nas escolas, porém, refletindo de forma 

mais aprofundada, pode-se compreender que ele busca evidenciar que toda regra 

imposta sem objetivos claros, levará à dominação e, assim, poda a criatividade e 

cria uma geração de alienados.  

Com o passar dos anos, o ser humano vem se modificando e, dentre essas 

modificações, encontra-se o comportamento, no qual infelizmente, em boa parte, 

é notória a regressão. Acredito que está na hora de revermos alguns conceitos, 

pois precisamos reinventar alternativas para lidar com nossa atualidade. Sem 

dúvida, nossas crianças necessitam de liberdade e de estímulos sem jamais 

esquecer da realidade em que estão inseridas. Ao realizar uma leitura sobre a 

indisciplina, encontra-se um texto em que a autora faz tal referência:  

Mas o que será isso? O que fez a infância mudar tanto nos últimos 
anos? Ou não foi a infância que mudou, e sim o sistema educacional 
infantil, que vem se tornando cada vez mais um lugar de práticas 
disciplinadoras e estigmatizantes que têm como único objetivo a 
eficiência, ou seja, a excelência na produtividade (LUENGO, 2010. p. 
55). 

 
Nesse trecho, surgem diversas dúvidas como, por exemplo: será que os 

errados somos nós, os professores? Ou o sistema educacional que exige 

trabalharmos diversos temas na educação infantil? É importante lembrar também 

que, em muitas escolas, a demanda de crianças é tão grande com pouco suporte 

e profissionais que, ao invés de progredir, elas estão voltando ao passado e se 

tornando espaço de assistencialismo, nos quais os educadores deixam de exercer 

sua profissão e assumem papel de cuidadores. Ressaltando que, essa colocação 

não abrange todas as escolas ou municípios, estou mencionando pela realidade 

em que estou inserida.  

A BNCC faz referência sobre o educar e cuidar, onde ambos devem 

caminhar juntos: 
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Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a 

concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como 

algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches e 

pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos 

pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, 

e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar 

o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas 

crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando 

de maneira complementar à educação familiar – especialmente quando 

se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que 

envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e 

escolar), como a socialização, a autonomia e a comunicação (BRASIL, 

2017, p.36). 

Portanto, a educação infantil é um misto de educar e cuidar, afinal, 

estamos acolhendo crianças muito pequenas, onde não as vivencias e afeto 

também são importantes, e não somente os conteúdos. 

  

1.6 Na escola de educação infantil, como estamos lidando pedagogicamente 

com essas birras?  

 

Chegamos a um ponto delicado deste trabalho pois, na maioria das vezes, 

falando por experiência própria, percebemos que boa parte dos professores não 

consegue lidar com essas birras, principalmente por acreditarem que se trata de 

indisciplina.  

Falando de forma breve sobre a diversidade em sala de aula, assunto que 

devemos levar em consideração, há exceções, mas, na maioria das vezes, 

aquelas crianças mais agitadas agem de acordo com suas vivências e irão 

interagir com outras crianças que estão na mesma sintonia que elas; assim como 

as crianças mais calmas e apáticas irão se identificar com crianças que se 

encontram dessa forma, ou seja, assim como os adultos geralmente convivem e 

se relacionam com pessoas que possuem os mesmos gostos, as crianças não 

são diferentes.  

A sala de aula é ambiente de encontro de diversas culturas, e isso é 

maravilhoso. Não somente as crianças ganham ao conviver e interagir umas com 

as outras, mas nós, profissionais, também temos a chance de conhecer as 
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crianças e fazer parte da vida delas, por vezes, tão distintas umas das outras. 

Distinções essas que, em ocasião alguma, deve ser motivo de exclusão de 

alunos. 

Conforme afirma a BNNC:  

Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o 
desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento 
de responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil e a família 
são essenciais. Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar 
com as culturas plurais, dialogando com a riqueza/diversidade cultural 
das famílias e da comunidade (BRASIL, 2018, p. 36). 

Escola e sala de aula são espaços de aprendizado, respeito e cuidado. 

Independentemente de sua classe social, todos nossos alunos devem ser 

tratados de forma igual, com mais atenção àqueles que têm comportamentos 

distintos dos demais. É a partir desse comportamento, por vezes agitado, 

agressivo, revoltado que estão tentando pedir ajuda e revelar, no sentido figurado 

da palavra, que alguma coisa não está bem. Famílias, pais e educadores, 

sejamos mais atentos aos sinais que estão diante dos nossos olhos que, por erro 

e falta de compreensão, denominamos indisciplina.   

Acontece que, chega um determinado momento em que os pais são 

notificados quase todos os dias sobre algo indesejado que aconteceu em sala de 

aula. Os pais, por sua vez, acabam negligenciando essas notificações ou batendo 

na criança para ver se surgem resultados diferentes e, por vezes, até discutindo 

com os professores e gestores, afirmando que já não sabem mais o que fazer e 

que é responsabilidade da escola achar uma solução. Essas crianças acabam 

cada vez mais rebeldes, mais irritadas e, por consequência, agem de forma 

violenta e sem limites com os professores, ou seja, ocorre um círculo vicioso. 

Devemos, então, conversar mais com esse aluno, dar-lhe mais atenção e 

investigar o que está desencadeando tal comportamento, para, assim, junto com 

a família, encontrar uma solução cabível. É importante lembrar que, em casos 

mais graves, a Secretaria Municipal de Educação dispõe de psicólogo e 

assistente social para dar suporte aos profissionais de educação e à família. Não 

são todos os alunos que apresentam comportamento distinto, e nem todas as 

famílias são desinteressadas com a comunidade escolar, porém o intuito desse 

trabalho é focar justamente nesses casos incomuns.  
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Por muito tempo procurei compreender e achar soluções para esses alunos 

mais agitados e, em certos momentos, o desrespeito era tão grande que a 

vontade era desistir da profissão, largar tudo e abandonar a sala de aula, pois, 

além de não saber mais como agir com um determinado aluno, a única alternativa 

era os pais, embora não demonstrassem interesse algum em resolver o problema. 

Quando se fala em ser professor de educação infantil, muitos acreditam que é 

uma profissão facílima (apenas cuidar de crianças). Os que pensam assim estão, 

porém, totalmente errados, pois talvez essa seja a profissão que mais exige 

paciência, dedicação e persistência. 

De forma metafórica, o tempo ensina, mas para isso precisamos querer 

aprender. Aprendi a observar e foi a partir de então que foram realizados muitos 

momentos de conversas e assim descobri quais eram suas atividades preferidas, 

para que, na hora que surgisse alguma desavença, pudesse ter alternativa para 

amenizá-la, pois, conforme Malaguzzi (1999, p. 58) no livro “As cem linguagens 

das crianças”- Edwards, Gandini, Forman - afirma que “as coisas relativas às 

crianças e para as crianças somente são aprendidas através das crianças”. Como 

sugestão, deve-se envolvê-las em todas as atividades da sala de aula, procurar 

mostrar que têm capacidade para realizar tudo que lhes é solicitado e, falando de 

forma clara ao invés de excluí-las das demais – como geralmente acontece –, 

colocá-las para ajudar nas tarefas gerais da sala e ajudar os colegas que 

precisam de auxilio, ou seja, mostrar que são importantes e motivá-las a serem 

melhores, e jamais chamar sua atenção de forma rude na frente dos colegas. 

Quando for preciso, a melhor maneira é chegar perto e falar-lhes baixinho, pois 

gritos não resolvem problemas. Pelo contrário, só vão agravar a situação.  

Uma atividade simples, prática e útil são os jogos de lego, quebra-cabeças 

entre outros. Nessa hora, a internet é nossa principal ferramenta de auxílio, pois 

nela encontramos milhares de sugestões. Esse tipo de atividade exige 

concentração e calma, por isso é uma grande aliada do professor nos momentos 

de birra. É algo simples, mas que faz toda a diferença.  

Outro fator importante é envolver a turma em atividades fora da escola, sair 

das quatro paredes, planejar de forma autêntica e criativa, sugerir passeios, 

ensinar de forma teórica, mas também na prática, e esquecer um pouco o papel. 

Crianças aprendem com as vivências. A natureza nos oferece diversas 

possibilidades para exploração, assim como os livros e a internet têm incontáveis 
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sugestões de dinâmicas e atividades diferenciadas. Não é por falta de alternativa 

que nosso planejamento se torna pobre, mas por falta de interesse. Porém um 

fator muito importante e relevante em tudo isso, é o de que os professores de 

educação infantil não precisam apenas entender que se pode fazer a diferença, 

mas principalmente encontrar apoio para esse desenvolvimento, pois é em 

conjunto que se constrói. Para que isso tudo aconteça, é necessário que os 

professores tenham voz, que tenham um tempo para reuniões pedagógicas, para 

planejamento, para poder conversar uns com os outros e achar soluções em 

grupo, serem valorizados, para valorizar. Não adianta somente cobrar dos 

profissionais sem dar suporte. Professor sozinho não faz milagres, porém com 

apoio pode-se trilhar um caminho diferente. Destacamos a importância de 

disponibilizar formação continuada específica para essa área pois, assim como os 

professores buscam alternativas para sala de aula, o sistema deve buscar 

alternativas para seus construtores. 

Para Nóvoa (1997, p. 27):  

“As situações conflitantes que os professores são obrigados a enfrentar 
(e resolver) apresentam características únicas, exigindo, portanto, 
características únicas: o profissional competente possui capacidades de 
autodesenvolvimento reflexivo [...] A lógica da racionalidade técnica 
opõe-se sempre ao desenvolvimento de uma práxis reflexiva”. 

Portanto, com essa afirmação do autor é possível compreender que o 

profissional deve estar capacitado e encontrar estratégias para resolver os 

problemas e adversidades que vão surgindo na escola, para que isso aconteça, é 

necessário que tenham oportunidades e estímulos por meio de formações.  
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METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Classifica-se como pesquisa qualitativa e explicativa, pois busca 

compreender a totalidade dos fenômenos que envolvem a indisciplina na 

educação infantil coletando dados por meio de questionário e observação 

sistemática, procurando captar seu contexto na totalidade. A pesquisa explicativa 

permite ao investigador aumentar sua experiência em torno de determinado 

problema, de acordo com Gil (2002, p. 42): 

Essas pesquisas têm como preocupação central identificar os fatores 
que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 
Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da 

realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. 
 

O estudo de caso também foi abordado nesta pesquisa, pois abrange 

análise de exame de registros, observação de acontecimentos, entrevistas 

estruturadas e não-estruturadas ou qualquer outra técnica de pesquisa. Seu 

objeto pode ser um indivíduo, um grupo, uma organização, um conjunto de 

organizações, ou até mesmo uma situação, pois, de acordo com Gil:  

[...] os propósitos do estudo de caso não são os de proporcionar o 

conhecimento preciso das características de uma população, mas sim o 

de proporcionar uma visão global do problema ou de identificar possíveis 

fatores que o influenciam ou são por ele influenciado (Gil, 2002, p. 55). 

 

Ainda sobre o estudo de caso, a coleta de dados geralmente é feita por 

mais de um procedimento, entre os mais usados estão: 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 

definidos; 

b) preservar o caráter unitário do objeto estudado; 

c) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação; 

d) formular hipóteses ou desenvolver teorias; e 

e) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações 

muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 

experimentos (GIL, 2002, p. 54). 
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1.7 Critérios de escolha da população pesquisada 

 

Esta pesquisa teve início no 4º semestre do Curso de Pedagogia- 

Licenciatura, mais especificamente no ano 2018. A amostragem foi baseada na 

turma de Maternal IV da qual sou professora-regente. Essa turma tem 24 alunos, 

na faixa etária dos 3 a 4 anos de idade, e o trabalho de pesquisa ocorreu a partir 

de observações diretas e questionários enviados a todas as famílias. As 

observações foram realizadas no início do ano letivo entre os meses de fevereiro 

e março, pois, a partir desse mês, as aulas foram suspensas por causa da 

Pandemia do novo Coronavírus.  

Por motivo do surgimento dessa Pandemia, em que ficamos em isolamento 

e foi indicado que as aulas se tornassem remotas, já que não tínhamos (e não 

temos) previsão de retorno. O planejamento das aulas é via internet e uma vez ao 

mês, geralmente, os professores vão à escola tomando todos os cuidados 

sanitários (uso de máscara, álcool em gel, luvas e distância física) com a 

finalidade de entregar atividades para desenvolverem casa. Na manhã do dia 10 

de setembro fomos à escola entregar mais umas etapas dessas atividades e, na 

mesma oportunidade, a pesquisa foi apresentada aos pais e expliquei-lhes sua 

finalidade, deixando claro que ela não era obrigatória, sendo livres para 

participarem ou não. 

Dessas 24 famílias apenas oito foram à escola buscar o material, e todas 

estas aceitaram participar da pesquisa. No momento em que aceitavam, 

assinavam o Termo Livre e Esclarecido e recebiam uma via desse termo. Na 

sequência, por meio do aplicativo WhatsApp da turma do Maternal IV, grupo 

criado para manter a relação entre família e escola, determinei um dia para 

passar na casa de cada família voluntária para recolher a pesquisa, lembrando 

que a coleta foi feita de maneira cuidadosa para a segurança de todos (uso de 

máscara e luvas).  
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 ANÁLISE DE DADOS  

 

Neste momento do trabalho, descrevo os dados e discussões dos resultados 

obtidos por meio da pesquisa de campo. Em relação a este processo de análise, 

optou-se por “estabelecer a ligação entre os resultados obtidos com outros já 

conhecidos, quer sejam derivados de teorias, quer sejam de estudos realizados 

anteriormente” (GIL, 2002, p. 125), buscando não citar nomes e quaisquer 

características que possam identificar os participantes. 

 

1.8 Desafios da Pesquisa 

 

  Anteriormente falou-se sobre a pandemia do novo Coronavírus, mas o que 

é Coronavírus e COVID-19? De acordo com as pesquisas, os coronavírus são 

uma grande família de vírus que podem causar doenças em humanos ou em 

animais. O novo coronavírus é o causador da doença chamada COVID-19, cujos 

sintomas variam de moderados a graves e podem levar à morte. Os principais 

sintomas são: sensação febril ou febre, acompanhada de tosse, dor de garganta, 

coriza e dificuldade respiratória ou dificuldade para respirar e podem aparecer de 

2 a 14 dias após a contaminação do paciente. Sua transmissão costuma ocorrer 

pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas. Por esses motivos, 

a população foi orientada a ficar em isolamento para evitar ainda mais dispersão 

do vírus. O novo coronavírus foi descoberto em dezembro do ano de 2019, 

quando os primeiros casos surgiram na China. A partir daí, tornou-se uma 

pandemia espalhando-se rapidamente por todos os países.  Portanto, em virtude 

desses acontecimentos, as aulas tornaram-se remotas e as escolas tiveram e 

ainda têm muitos desafios para ministrar à distância as aulas, desde a educação 

infantil até o ensino superior. Por isso, está sendo um ano desafiador e de muitos 

aprendizados.  

A legislação brasileira é bem clara: a educação infantil até aos quatro anos 

de idade não é de caráter obrigatório, e os pais têm livre-arbítrio para decidir se 

seus filhos frequentarão a escola ou não.  

Com a pandemia e partindo desse princípio, a escola em que atuo como 

professora-regente e na qual desenvolvi a pesquisa, reorganizou seus 
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planejamentos da seguinte forma: seguindo os protocolos e decreto municipal, 

uma vez ao mês, geralmente, realiza-se uma reunião pedagógica via internet 

quando são decididos os temas a serem trabalhados e a maneira de aplicá-los. 

Algumas vezes mandamos material pelo grupo de WhatsApp, quando 

deixávamos claro que eram sugestões de atividades para as famílias 

desenvolverem com seus filhos, pois como citado anteriormente, as crianças não 

são obrigadas a frequentar a escola nessa faixa etária. É importante destacar que 

as atividades enviadas virtualmente são planejadas de forma simples e de fácil 

acesso. Outras vezes, também dependendo do decreto municipal e da bandeira 

de risco, determinamos um dia e horário e vamos até a escola oferecer material 

impresso para a realização das atividades. 

No mês de setembro, mais especificamente no dia 10, fomos à escola para 

entregar materiais como o planejado, pois o município estava em bandeira laranja 

(quando o risco de contágio é médio) de acordo com o Decreto municipal (nº 

5058, de 8 de setembro de 2020):  

 

Art.5º. Aplicar-se-á o protocolo da bandeira LARANJA, no âmbito do 
Município de Santo Antônio das Missões, com restrições, nos termos do 
Decreto Estadual nº 55.240/20 e alterações posteriores, autorizando-se 
assim o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços, 
observadas as restrições correspondentes a cada segmento (SANTO 
ANTONIO DAS MISSÕES, 2020, p. 02). 
 

Nessa mesma oportunidade, como citado acima, usei do momento propício 

e apresentei aos pais o projeto de pesquisa, deixando sempre claro que não era 

obrigatória a participação e que o nome de seus filhos jamais seria exposto. É 

importante lembrar que seguimos todas as regras estabelecidas no decreto 

municipal vigente: Art.6º. Ficam determinados, além do uso obrigatório de 

máscaras; distanciamento interpessoal; higienização constante, tanto pessoal 

como de materiais e superfícies (SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES, 2020, p. 2). 

Após a entrega, foi definida uma data para recolher o questionário enviado. 

Ao total, oito famílias participaram, ressaltando que essas famílias estão sempre 

presentes na vida escolar de seus filhos, de forma participativa e se colocando à 

disposição para qualquer evento. Confesso que fiquei encantada com as 

respostas, pois é notório que se empenharam em respondê-las, procurando 

justificá-las e, por conhecer cada uma das crianças referidas nas respostas, 

posso afirmar que foram sinceros em respondê-las. 
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A turma pesquisada é o Maternal IV, com 24 alunos matriculados, 13 

meninas e 11 meninos, todos na faixa etária dos 03 aos 04 anos de idade. É uma 

turma alegre, participativa e diversificada, já que os alunos são moradores de 

todos os bairros da cidade. A turma faz parte da Escola Municipal de Educação 

Infantil Francisco Gonçalves  Morales situada no município de Santo Antônio das 

Missões – RS, localizado a 30 km do município de São Luiz Gonzaga onde se 

encontra a UERGS. O fato de ser uma cidade pequena faz com que as pessoas 

se conheçam, pois o número de habitantes é de 11.174 de acordo com dados do 

IBGE (2015), e mais de 50% da população vivem no interior do município.  

A pesquisa foi elaborada de forma simples e de fácil compreensão, contando 

com dez questões e obtendo um total de oitenta respostas, as quais foram 

divididas em três grupos de análise.  

 

1.9 Análises das entrevistas por categorias de respostas 

 

As entrevistas foram entregues e estavam disponíveis a todas as famílias. 

Mas neste momento pandêmico, as famílias que participam da escola, todas 

responderam o questionário entregue.  

 Para contribuir com os estudos e dar conta do objetivo deste trabalho, 

compreender os comportamentos infantis considerados de indisciplina na 

educação infantil, as perguntas foram categorizadas em três grupos de análises. 

Eixo 01: Relatos da presença na vida das crianças em casas-rotina; Eixo 02: 

contextualizando a compreensão de indisciplina - amor e limites; Eixo 03: relação 

família e escola – educação. 

Salientamos que essas questões estão amalgamadas ao tema indisciplina, 

tão comentado nas escolas e na sociedade, por vezes, reforçado na fala de parte 

de docentes e visto nas rotinas escolares da educação infantil, como afirmações: 

“não posso com a vida dessa criança”. Essa expressão é, aliás, muitas vezes 

repetida pelas famílias na frente das próprias crianças, como se isso fosse 

natural. 

Exploraremos cada um dos três grupos de análise de forma separada, para 

uni-los na conclusão traçando considerações sobre o significado de indisciplina na 

escola. É importante destacar que, ao longo dos estudos, minha ideia inicial 
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modificou-se drasticamente. Neste momento do trabalho de conclusão, chego a 

sustentar que a indisciplina na educação infantil não existe. O que existe são 

crianças que fazem birras, manhas, choros ou gritos, para expressarem o que 

sentem. 

 

1.10 Eixo 01 de análise: Relatos da presença na vida das crianças em 

casas-rotina 

 

Felizmente todas as famílias que responderam à pesquisa, têm a 

preocupação de se fazerem presentes na rotina das crianças em casa. Quando 

questionados se brincam com seus filhos, contam histórias e passeiam, em sua 

totalidade, os pais responderam que brincam com filhos e contam-lhes histórias. 

Alguns salientam, inclusive, que têm a rotina de sair de carro nos fins de semana, 

para passear e dar voltas: sim, brincamos, contamos, temos rotina de fim de 

semana de sair de carro (FONTE: uma das famílias).  

Quando se fala em dar voltas de carro é algo não tão comum, já que por ser 

um município pequeno geralmente as pessoas se deslocam a pé, então durante o 

fim de semana é hábito das famílias prepararem um chimarrão e darem voltas 

pela cidade para entreter as crianças. Isso se torna um momento de passeio, 

descontração e contação de histórias, já que as famílias costumam contar fatos 

sobre determinados lugares, ruas, casas e seus moradores. Inclusive, relatam de 

forma particular que, nos finais de semana quando estou sentada na frente de 

minha casa (rotina da maioria dos habitantes de nossa cidade), muitos alunos 

passam na frente para dar um “oi”. Isso me deixa bastante alegre e percebo a 

importância que a família dá aos professores, principalmente nesse momento de 

Pandemia em que estamos distanciados da escola. Infelizmente não são todas as 

famílias que possuem carros para se deslocar, mas ocupam o tempo de outras 

formas como: caminhadas, pedaladas ou ficam em casa mateando e 

aproveitando o momento de descanso juntamente com seus familiares.  

É importante lembrar que essa atividade difere das de cidades maiores, 

onde geralmente a população usa esse meio de transporte para se locomover e 

não para passear com tamanha alegria como em municípios menores, e muito 

menos têm o hábito de sentar e aproveitar o fim de tarde na frente de suas 
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residências. Também é possível observar que alguns pais se preocupam com a 

idade, pois quando questionados se brincam eles já expressam que são “pais de 

meia-idade”, ou seja, isso quer dizer que, embora brinquem, eles percebem que a 

idade já não lhes permite tanta energia para acompanhar as crianças. Nessa 

questão, uma das respostas me chamou bastante a atenção foi quando os pais 

relataram que sabem e acreditam que a melhor forma de uma criança se 

desenvolver em todos os sentidos é por meio das brincadeiras, do faz de conta, e 

da interação com a família, e isso é muito gratificante. Nesse sentido, de acordo 

com a contribuição de Santos (2001, p.89) no livro Educação infantil: pra que te 

quero? A autora afirma: 

Por envolverem extrema dedicação e entusiasmo, os jogos das crianças 
são fundamentais para o desenvolvimento de diferentes condutas e 
também aprendizagem de diversos tipos de conhecimentos. Podemos, 
então, definir o espaço do jogo como um espaço de experiência e 
liberdade de criação no qual as crianças expressam suas emoções, 
sensações e pensamentos sobre o mundo e também um espaço de 
interação consigo mesmo e com os outros.  

Seria fundamental que todas as famílias fossem conscientes do quanto é 

importante se envolver nas brincadeiras e jogos das crianças, pois é justamente 

nesses momentos, aparentemente tão simples, que eles se expressam e 

aprendem.   

Na preocupação de refletirmos o que as famílias consideram importante 

sobre os filhos, uma das perguntas foi “Fale um pouco sobre seu filho: (como é 

seu filho em casa, na família, nos passeios...?) ”. Os pais foram bastante 

detalhistas em suas respostas:  

Meu filho é uma criança muito ativa com muita disposição para brincar, 
gosta de brincar das mais diversas brincadeiras, principalmente de pega-
pega e esconde-esconde, e tem uma imaginação muito fértil, pois adora 
brincar de faz de conta e inventar brincadeiras. É uma criança bem 
amorosa sempre está proferindo que nos ama e nos abraçando, que 
gosta do irmão também. Vejo que meu filho é uma criança sociável, 
apesar de certa timidez com pessoas ou crianças estranhas, após se 
sentir seguro consegue estabelecer um diálogo, respondendo perguntas 
que lhe fazem, com crianças consegue interagir, brincando e 
conversando. É um menino bem sentimental, se magoa facilmente, até 
tenho que ter o cuidado quando o repreendo. Observo que tem um 
coração muito grande, tem muita compaixão pelos animais, e também 
não gosta de ver ninguém sofrendo (nos filminhos infantis quando tem 
algum personagem passando por alguma situação ruim ele fica triste, e 
às vezes chora) (FONTE: uma das famílias).   
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Nota-se que são crianças alegres, inteligentes e carinhosas e, por conhecê-

las, posso afirmar que em sala de aula também são assim. Por vezes, uns mais 

amorosos e outros mais reservados, mas todos educados e compreensivos.  

Meu filho é uma criança esperta, relaciona-se bem com todos, é muito 
carinhoso, inteligente, tem facilidade em comunicar-se com as pessoas, 
adora brincar usando sempre a imaginação e o faz de conta (FONTE: 
uma das famílias entrevistadas). 

Sobre ter rotinas, todos sem exceções afirmaram que seus filhos seguem 

rotinas em casa. Portanto, é nítido que, já por estarem habituados com horários 

definidos de suas atividades no seio familiar, na escola não encontram 

dificuldades para segui-las, como resposta de uma família: Sim, normalmente ele 

segue a nossa rotina. Porque também temos esse hábito. Tanto que, de acordo 

com os relatos, quando brincam em suas residências em boa parte quem junta e 

organiza os brinquedos é quem os espalhou (no caso as crianças). É claro que, 

em determinados momentos, pedem auxílio dos pais, assim como na escola 

pedem para os professores, mas em nenhum momento se recusam a guardar, 

pois esse comportamento já é hábito em casa e na escola não se faz diferente. 

Por esses motivos, se percebe o quanto é indispensável à família criar uma rotina: 

Sabemos que, na prática, não é simples estabelecer uma rotina na vida 
dos filhos, ainda mais com a correria do dia a dia, horários irregulares e a 
falta de tempo. No entanto, é muito importante que a família adote 
alguns hábitos e regras no cotidiano dos pequenos. Uma rotina para 
criança, desde cedo, colabora para que ela cresça mais confiante e 
independente. Saber o que vai acontecer durante o dia e a repetição 
desses acontecimentos cria um ambiente saudável, fazendo com que os 
pequenos se sintam confortáveis e seguros (OLIVEIRA, 2017, p. 01). 

Por isso, quando falamos que as crianças são reflexos das vivências 

familiares e sociais no convívio com adultos, isso se confirma nas respostas dos 

pais a nossas perguntas e fica claro: são reflexos desse contexto.  

 

1.11 Eixo 02 de análise: contextualizando a compreensão de indisciplina - 

amor e limites 

 

Chegamos a uma parte importantíssima da pesquisa, não que as demais 

não sejam de tamanha intensidade, porém quando se trata especificamente de 

amor e limites, fala-se muito sobre o comportamento. Quando questionados de 
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que forma agem com seus filhos, em casa, quando estes estejam descumprindo 

regras, todos responderam que, em primeiro momento, usam o diálogo para 

resolver a situação e se, porventura, não houver resultado, a segunda opção é o 

castigo. Em último caso, duas famílias relataram que usam dar-lhes umas 

“chineladas”. Nesse momento, podemos observar que os pais são maduros e 

flexíveis ao tentar resolver a birra conversando e deixando claro porque não 

devem agir daquela maneira, ou seja, não usam da autoridade com seus filhos 

impondo apenas a própria vontade, mas mostram-lhes o certo e o errado. Como 

diz Lobo (1997, p. 522), “sem limites claros e firmes a criança fica insegura, tanto 

física quanto emocionalmente, sentindo-se desamparada e até abandonada”. 

Podemos contar ainda com a observação de Piaget, cito de meus escritos durante 

a faculdade, quando diz que “a coerção socializa apenas superficialmente o 

comportamento e, na verdade, reforça a tendência da criança para depender do 

controle dos outros”. Essas famílias estão buscando educar seus filhos da melhor 

forma possível, por meio do diálogo, da compreensão e dos limites, mostrando 

que suas atitudes, por vezes, são incoerentes. Em uma das respostas 

encontramos: sempre chamamos a atenção dele, mostramos o que é certo e 

errado. Procuramos conversar, explicar o que pode e o que não pode (FONTE: 

uma das famílias entrevistadas). 

Na segunda pergunta desse eixo, foi abordada a forma como as famílias 

reagem a birras e teimosias em lugares públicos e, da mesma maneira anterior 

(em casa), todos usam o diálogo. Alguns costumam explicar a situação antes 

mesmo de saírem de casa, porém, se mesmo assim ainda insistirem em querer 

algo que não lhes seja permitido, responderam que continuam firmes em sua 

primeira decisão e não cedem às chantagens. Como podemos ver: antes de sair 

de casa, explicamos e ele concorda. Se dissermos não para alguma coisa e ele 

quiser igual, continuamos com a opinião dita antes (FONTE: uma das famílias 

entrevistadas). 

Fazendo uma relação com o parágrafo anterior, perguntamos se as crianças 

têm dificuldades em receber um „não‟ e cumprir regras básicas, e a maioria das 

respostas apontou que as crianças têm dificuldades sim, em aceitar o “não”, já 

outros, não apresentam resistência. Inclusive uma das famílias colocou: Quando o 

filho era menor tinha bastante dificuldade, mas que hoje em dia já aceita melhor, 

mas mesmo assim não negamos, por vezes é bem difícil (FONTE: uma das 
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famílias entrevistadas). Mesmo sendo difícil tal limite imposto pelos pais, em 

momento algum, eles deixam de conversar e criar uma forma de amenizar esses 

conflitos. Como já falei em outra parte do trabalho, jamais quero parecer radical 

com algumas afirmações, mas nesse momento é possível analisar que essas 

famílias têm consciência do quanto é importante impor limites aos seus filhos, ou 

seja, deixam claro que, em casa, quem tem a autoridade maior são os pais. Para 

Phillips (1999), pais que se recusam a dizer „não‟ nos momentos apropriados 

estão roubando de seus filhos a capacidade de exercitarem suas emoções.  

Os limites são de importância fundamental na educação, porque eles 

influenciam diretamente no desenvolvimento da personalidade, estabelecendo o 

comportamento das crianças e facilitando sua socialização (LOBO, 1997, p. 524). 

Quando me refiro à autoridade maior, não estou falando de autoritarismo, 

mas que cada um de seus envolvidos faz uso de seu papel: adulto é adulto, e 

crianças são crianças. Infelizmente na sociedade atual esses papéis estão se 

invertendo, por isso, a cada dia, encontramos mais famílias e professores 

desesperados sem saber lidar com crianças sem limites, que impõem sua 

vontade e não aceitam receber um não, e são denominadas como indisciplinados. 

Portanto, de toda essa conversa, é nítido que a família é autoridade maior, e que 

é dever dela determinar regras, rotinas e limites. Talvez eu esteja sendo um 

pouco rude e indelicada com a afirmação a seguir, mas as crianças com 

comportamentos distintos, são assim por culpa e falha de seus responsáveis, pois 

adultos são indisciplinados e as crianças vão reproduzir a atitude vivida no dia a 

dia.  

Toda criança precisa, desde muito cedo, de pais coerentes e 
consistentes, especialmente, quando começa a ser educada, a não 
conseguir tudo que deseja e a receber limites (VERGES; SANA, 2012, p. 
55). 

Essa afirmação é tão verdadeira e mostra que as crianças devem aprender 

desde cedo a ter empatia pelos demais, saber respeitar e entender que vivemos 

em uma sociedade em que todos temos direitos, mas também deveres, e que 

nem sempre as coisas serão como queremos e na hora que queremos. Se não 

forem educadas de maneira consciente de suas atitudes, ao se depararem com 

situações que não as favorecem, não saberão administrá-las. Tornam-se, por 

isso, frustradas. 
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Educar é caminhar juntos por um caminho nem sempre fácil, onde tanto 
ensinamos quanto aprendemos. Ensinar e aprender, afinal, são dois 
ingredientes essenciais dessa profunda experiência espiritual que é o 
relacionamento entre pais e filhos (GARCIA, 2003, p. 2. apud VERGES; 
SANA, 2012, p. 56).  

A última questão dessa categoria foi referente ao tempo de uso da TV ou 

celular ou tablete, e se esse tempo de uso era livre ou determinado pelos pais. 

Das oito respostas, apenas duas famílias relataram que seus filhos têm tempo 

determinado para uso dessas tecnologias, seja para jogos ou desenho animado. 

No restante, ficou claro que usam livremente a TV e alguns também o celular, 

inclusive uma dessas crianças possui celular próprio. Essa família não relatou 

esse fato na resposta, porém em outro momento na escola foi comentado sobre o 

objeto. Como podemos observar: À tarde, pode usar o telefone, mas não tem 

tempo determinado para devolvê-lo, então quando achamos que está demais, 

pedimos a ele e, mesmo com resistência, o entrega e vai brincar (FONTE: uma 

das famílias entrevistadas). 

Vivemos na era digital, fazemos tudo, ou quase tudo, por meio do acesso à 

internet e, para as crianças, é um mundo de jogos, desenhos e os famosos 

Youtubers. O que não falta é conteúdo para entretê-los na frente da televisão ou 

celular. Porém, sabemos que tudo que é demais nem sempre é produtivo e, por 

meio das respostas e uma opinião particular, acredito que hoje as crianças estão 

tendo acesso à internet muito cedo e durante muito tempo. É possível observar 

em vários lugares crianças, com menos de um ano de vida, vidradas em um 

celular e, caso alguém lhes tire esse objeto, há choro, birra e brigas. Paremos um 

pouquinho para pensar: crianças devem ser crianças, aprender por meio das 

vivências, saber brincar, cantar, usar a imaginação no faz de conta, andar de 

bicicleta, correr, cair, levantar, se sujar.... Enfim, é um infinito de opções ao invés 

de ficar o dia todo sentado ou deitado em frente à TV ou com um celular na mão. 

Não digo que as famílias devem extinguir esse uso, mas delimitar o tempo. De 

acordo com Dayan (2018, p. 61):  

Os meios televisivos não são agressivos em si, mas expressam e é 
espelho de aspectos agressivos de uma sociedade. Há diferentes 
estudos mostrando que a TV não gera, diretamente, a violência, mas 
coloca o sujeito na situação de insensibilidade perante a violência. E isso 
é perigoso. 
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Com essa observação da autora, é possível compreender que muitas 

crianças tidas como indisciplinadas ou violentas são reflexos do que estão 

acostumadas a assistir na TV diariamente, ou seja, para a criança as agressões 

passam a ser normais, já que, virtualmente, isso é comum. Mais uma vez Dayan 

(2018, p. 61) nos ajuda a compreender melhor esse fato:  

A criança adquire o costume de ver cenas violentas e, quando há uma 
situação de violência, ela não estranha porque passou a ser algo 
cotidiano e habitual. Na realidade, o fato de provocar insensibilidade 
perante a violência é uma forma de gerar violência. 

 Falo por experiência em sala de aula que, por ficarem muito tempo olhando 

desenhos animados, hoje muitas crianças não se reconhecem e não aceitam 

serem chamados pelo próprio nome, pois preferem o nome de um super-herói. E 

não é apenas o nome, eles não conseguem estabelecer uma linha entre a ficção 

e a realidade, acreditando serem aquele personagem e agindo como tal. Por isso, 

batem nos colegas, gritam e até usam falas decoradas. Em outros casos, até 

mais frequentes, as crianças não conseguem se relacionar e interagir com os 

demais colegas na sala de aula, pois estão acostumadas a ficarem isoladas e 

presas a um mundo virtual. Quando chegam à realidade, não sabem como agir, 

então o que, aparentemente, é inofensivo na verdade pode estar influenciando a 

formação da criança. É preciso ficar claro, no entanto, que nenhum dos exemplos 

citados neste momento é de crianças desta turma pesquisada, mas de outros 

alunos em outras turmas que já passaram por esta escola. 

Contudo, o que pretendo concluir com este parágrafo é que amor e limites 

caminham juntos, lado a lado, e os pais jamais podem pensar que seus filhos os 

amarão menos caso lhes digam não ou criem regras e estabeleçam limites. Pelo 

contrário, as crianças necessitam saber que, por justamente serem amadas, seus 

pais devem, sim, educá-los. 

 

1.12 Eixo 03 de análise: relação família e escola – educação 

 

A família é o primeiro contato da criança ao nascer e, nos primeiros meses 

de vida, é a partir dela que será introduzida no mundo e nas vivências. Assim, a 

família tem papel indispensável da vida dos indivíduos. Família vai além do 

vínculo sanguíneo, ela é responsável pela formação formal e não formal da 
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criança. Segundo Chalita (2001, p. 20, apud Virgíneo, 2020, p. 1), a família tem a 

responsabilidade de “formar o caráter, de educar para os desafios da vida, de 

perpetuar valores éticos e morais. A família é o espaço em que as máscaras 

devem dar lugar à face transparente, sem disfarces. O diálogo não tem preço”. 

Portanto, se, em verdade, a família e a escola são dois fatores indispensáveis na 

vida do ser humano, é de suma relevância e necessidade que haja uma ligação 

intensa e direta entre ambos, porém, sem esquecer de que cada um tem seu 

papel, pois, de acordo com Virgíneo (2020, p.01): 

A família tem que ser a maior responsável pela educação dos indivíduos, 
devido estar em permanente contato com a criança no lar durante a fase 
de formação e desenvolvimento da personalidade. É por isto que não se 
devem transmitir as responsabilidades da família para outra instituição, 
principalmente para a escola que tem como dever dar continuidade ao 
processo que vem sendo desempenhado pela família. A parceria da 
família com a escola sempre será fundamental para o sucesso da 
educação de todo indivíduo. Portanto, pais e educadores necessitam ser 
grandes e fiéis companheiros nessa nobre caminhada da formação 
educacional do ser humano. 

Com as afirmações expostas no parágrafo anterior, podemos fazer um 

comparativo com as repostas das famílias pesquisadas, pois quando 

questionados se costumam ser presentes nas atividades escolares de seus filhos, 

foram firmes e convictos dessa importância, deixando explícito que são 

participativos, aliás, não poderíamos esperar outras respostas. Afinal, no conjunto 

da pesquisa, podemos notar o quanto são preocupados e ativos na educação de 

seus filhos quando afirmam: Sim, sempre somos presentes e quando nós, pais, 

não pudemos ir, vão os avós ou até mesmo o tio próximo (FONTE: uma das 

famílias entrevistadas). 

Apesar de nosso convívio ter sido curto nesse ano de 2020, por causa do 

vírus da Covid19, foi possível conhecer cada família dessa turma e, mesmo nesse 

curto espaço de tempo, todos esses participantes foram sempre presentes nas 

atividades de seus filhos. É preciso informar também que, mesmo tendo sido 

pouco tempo de aula presencial, muitas famílias não se fizeram presente e, com 

algumas, tivemos contato pessoal apenas no dia da entrega dos materiais 

escolares. Depois disso, nem mesmo se manifestavam no grupo de WhatsApp, 

grupo esse que utilizávamos para recados e, sempre que possível, para enviar 

registros de como foi o dia das crianças na escola. 



45 
 

Cheguei a pensar que justamente por serem crianças pequenas e mais 

dependentes dos pais, as famílias seriam mais presentes na vida escolar, porém 

com o passar do tempo, compreendi que o interesse e reponsabilidade vêm 

desde cedo, ou seja, se os responsáveis não têm compromisso com seus filhos 

desde a educação infantil, jamais terão nas próximas etapas. Talvez tal colocação 

não esteja totalmente correta, pois são apenas observações vivenciadas.  

A importância da família na vida dos educandos é fundamental para 
fornecer as bases para um bom desenvolvimento psicológico da criança. 
É de grande importância relacionar educação e família, pois são peças 
fundamentais na vida da criança, é na família que ela busca apoio, 
compreensão, carinho, amor e atenção, e na escola, ela busca o 
conhecimento, mas ambas são instâncias que irão colaborar 
conjuntamente para formação humana da criança. Educar é promover o 
crescimento e o amadurecimento da pessoa humana em todas as suas 
dimensões material, intelectual e moral (VIRGINIO, 2020, p. 1). 

Em uma das respostas, os pais afirmam que são presentes e justificam essa 

afirmação: “Sim. Quando meu filho estava em aula presencial costumávamos ser 

bem presentes, pois acreditamos que é primordial para o desenvolvimento da 

criança a presença da família na escola” (FONTE: uma das famílias 

entrevistadas). Com isso, é possível observar que esses pais compreendem que 

a integração família e escola deve acontecer, independentemente da faixa etária 

das crianças. 

A parceria da família com a escola sempre será fundamental para o 
sucesso da educação de todo indivíduo. Portanto, pais e educadores 
necessitam ser grandes e fiéis companheiros nessa nobre caminhada da 
formação educacional do ser humano (VIRGÍNEO, 2020, p. 1). 

Portanto, é necessário que a família participe na vida escolar de seu filho, 

mas também é preciso que a escola encontre alternativas para essa integração 

acontecer, ou seja, deve haver um interesse mútuo.  

Para concluir a pesquisa, foi-lhes questionado sobre o que entendiam como 

indisciplina e quase todas tiveram um padrão de respostas. A maioria justificou 

que a indisciplina é justamente aquilo que praticamente todas as pessoas 

acreditam ser: teimosia, rebeldia, falta de respeito, mau comportamento, não 

cumprir ordens..., dentre outras situações. Confesso que, ao iniciar esta pesquisa, 

também acreditava que a indisciplina se encaixava nesses comportamentos. Foi 

preciso rever muitas ideias solidificadas e aceitar que esses comportamentos 
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distintos não são indisciplina, mas reações inesperadas para demonstrar 

desagrado à determinada situação.  

Entre todas as repostas uma me chamou mais atenção pela compreensão 

da indisciplina, relatando que:  

A meu ver, indisciplina é a ausência de alguns fatores, como por 
exemplo, a falta de limites para os filhos, de não dizer a palavrinha “não” 
no momento certo, de não explicar que a realização de tais ações 
erradas traz consequências negativas, e entre outros fatores. A 
indisciplina é a junção de todas essas ausências que fazem com que, 
nas diversas fases da vida, a pessoa venha a apresentar 
comportamentos inadequados, como, por exemplo: no ambiente escolar, 
a criança que não obedece ao professor acredita que em seu ambiente 
familiar essa criança nunca foi repreendida ou, até mesmo, nunca 
recebeu um “não”. Desse modo, quando vai para uma sala de aula e um 
professor lhe chama a atenção, ela vai agir com indisciplina, pois algo 
que ela nunca vivenciou é a questão de alguém lhe repreender por uma 
atitude errada (FONTE: uma das famílias entrevistadas).  

Talvez a resposta expressa seja a que gostaríamos de ouvir, mas, por 

conhecer as famílias respondentes, estou ciente de que essa é uma resposta de 

forma pessoal, sem o “copia e cola” comum em outras situações.  

As famílias acreditam, de forma simples e curta, que a indisciplina é, na 

verdade, um conjunto de fatores, e estes são consequência da ausência de 

limites. Com isso, mais uma vez, questionamos: quem deveria impor esses 

limites, rotinas, saber dizer não? Sim, os pais/família. É no convívio familiar que 

se devem tratar os limites e estímulos e, na escola, os profissionais apenas vão 

reafirmar esses valores e comportamentos que deveriam, reafirmo com base nos 

estudos e pesquisa realizados, vir de casa. Quando isso não acontece, 

encontramos os alunos agitados, agressivos. Sem aceitar as rotinas, choram, 

fazem birras e têm dificuldades de relacionamento com as turmas, professores e 

funcionários. Nesse momento, a escola trata esses alunos como indisciplinados. 

O que, na verdade, seria falta de limites e forma de a criança demonstrar o 

desagrado com as regras sociais, problema que a escola precisa sanar. Ou seja, 

se a criança for tratada com autoritarismo e imposições, sem as necessárias 

explicações, ela intensifica esse comportamento que a escola chama de 

indisciplina.  

Com os estudos realizados, mudou totalmente minha visão sobre a 

indisciplina, e eles me fizeram reavaliar alguns conceitos e atitudes. Bom seria se 

os profissionais de educação, principalmente na educação infantil, soubessem 
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que aqueles comportamentos distintos são de certa forma, um pedido de ajuda. 

Com certeza, isso faria a diferença em sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Confesso que este trabalho foi muito gratificante para meu crescimento 

pessoal e profissional e, ao mesmo tempo, foi bastante difícil encarar que minhas 

convicções de educação infantil e indisciplina não estavam totalmente corretas.  

Muitas vezes precisamos nos aprofundar e rever nossas certezas para poder 

seguir em frente, aliás, nada é completamente certo ou absoluto. Tudo está em 

constante mudança e cabe a nós decidirmos entre permanecer na monotonia, na 

mesmice ou procurar alternativa para nosso necessário progresso, principalmente 

para nós, educadores, que, usando uma fórmula clichê, “temos o futuro em 

nossas mãos”. 

Afirmo que, ao iniciar este TCC, eu pensava de uma forma e, ao concluí-lo, 

consigo compreender a indisciplina – que não é propriamente indisciplina – de 

outra forma. O tema indisciplina sempre me chamou muito a atenção, 

principalmente por não compreender crianças de três anos de idade usando 

palavreado inadequado, rasgando seus trabalhos e dos colegas, sem contar que, 

às vezes, ocorre até chutarem e cuspirem nos professores e faço nova confissão: 

manter a calma em momentos extremos nem sempre é fácil. E foi, justamente por 

nem sempre compreender, enfrentar e saber amenizar essas situações, que esta 

pesquisa teve início. 

Com base em muitas observações, questionamentos e leituras, concluo que 

muitas vezes as crianças não conseguem expressar seus sentimentos e acabam 

manifestando seu desagrado por meio da irritabilidade, agressão, choro ou birra 

num comportamento totalmente distinto, e que muitos interpretam como 

indisciplina.  

Contudo, indisciplina é a falta de disciplina e, para tê-la, é preciso, ao 

menos, conhecer o significado dessa palavra. Sem dúvida, na educação infantil, a 

criança não tem maturidade para compreender esse significado. Assim, como 

educadores, não podemos afirmar que determinada criança é indisciplinada ao 

apresentar comportamentos distintos, já que ela não sabe expressar com 

palavras o que está sentindo e usa da birra, do choro, das agressões e dos gritos 

para justificar que algo não está bem. Sejamos mais compreensivos e usemos do 

diálogo para tentar reverter essas situações delicadas e tão encontradas nos lares 
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e rotinas escolares. Mais uma vez reafirmo: adultos são indisciplinados, crianças 

não.  

Ao chegar nesse momento de minha pesquisa, concluo de acordo com o 

título do trabalho que me moveu para pesquisar e estudar, “Existe indisciplina na 

escola de educação infantil?!.”, em que só trazia angustias e inquietações, 

optando por deixar uma interrogação, uma exclamação ou um ponto final, hoje 

afirmo que, não existe indisciplina na educação infantil. Especificando, retiraria o 

ponto final e de exclamação, deixando apenas o de interrogação como um 

questionamento firme em relação ao título, como chamando para a leitura ou até 

mesmo mudaria totalmente o titulo. 

Portanto, não posso afirmar que tudo que foi destacado neste trabalho seja o 

certo. Afinal, todos têm concepções e entendimentos diferentes, mas espero de 

alguma forma ter contribuído para, no mínimo, abrir discussões sobre o mundo da 

educação infantil, o que é considerado na escola como indisciplina e o que dela 

faz parte. 

.  
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APÊNDICE A  

Roteiro da Entrevista 

 

1) Fale um pouco sobre seu filho: Como é seu filho em casa, na família, nos 

passeios ...? 

2) Quando a família está em casa, sozinhos e seu (sua) filho (a) está 

descumprindo regras (teimando) como vocês agem? 

3) Quando a família está em um local com demais pessoas (mercados, lojas, 

na casa de amigos...) e seu (sua) filho (a) começa a fazer birras e teimar, 

como vocês reagem? 

4) Vocês brincam com seu (sua) filho (a), contam histórias, passeiam? 

5) Quando seu (sua) filho (a) brinca, quem costuma guardar os brinquedos? 

Vocês ou ele (a) ou outra pessoa? 

6) Seu (sua) filho (a) segue rotinas em casa, como: hora para almoçar, jantar, 

brincar, dormir, etc.? 

7) Seu (sua) filho (a) tem dificuldade em aceitar “não” e em cumprir regras 

básicas?  

8) Seu (sua) filho (a) costuma olhar televisão, usar o celular (desenhos e 

jogos) livremente ou tem horários definidos? 

9) A família costuma ser presente nas atividades escolares de seu (sua) filho 

(a)? 

10) O que vocês entendem como indisciplina? 
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APÊNDICE B 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Senhor pai, senhora mãe ou responsável, você está sendo convidado(a) a participar, como 

voluntário(a), da pesquisa intitulada EXISTE INDISCIPLINA NA ESCOLA DE DUCAÇÃO 

INFANTIL?!., que integra o TCC – Trabalho de Conclusão de Curso - do Curso de Pedagogia – 

Licenciatura, conduzida pela acadêmica Luzimar Diniz Flores, matrícula na UERGS – unidade 

São Luiz Gonzaga, nº 03246295085, orientado pela professora Drª Arisa Araujo da Luz, 

matrícula na UERGS, 14080703. 

Este estudo tem por objetivo compreender os acontecimentos e fatores influenciadores dos 

comportamentos distintos considerados de indisciplina na escola de educação infantil.  

Sua participação não é obrigatória, mas é fundamental para a realização da pesquisa. As 

questões serão entregues em reunião com os pais ou responsáveis, no dia 10/09/2020, seguindo 

todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde local e OMS (Organização Mundial da 

Saúde). Cada família poderá responder separadamente – pai e mãe – ou em conjunto. Caso 

alguma família, pai, mãe ou responsável desejar realizar entrevista com as mesmas 

questões, serão gravadas, mediante a aprovação do (da) participante, em formato de áudio. 

Seguirão o roteiro do questionário ou serão gravadas e posteriormente transcritas, porém serão 

usadas apenas as transcrições autorizadas pelos (as) participantes. No que se referem aos 

questionários, os mesmos não serão identificados e serão respondidos diretamente pelos 

entrevistados. Não será necessário o uso de imagens do(a) entrevistado(a), não haverá ônus e 

nem remuneração para o participante. Será garantido o sigilo dos dados pessoais dos 

participantes. Além disso, os participantes da pesquisa poderão deixar de participar da mesma a 

qualquer momento que desejarem. Fica resguardado ao participante, também, não responder a 

alguma pergunta/questão que não lhe deixe confortável. A pesquisadora responsável se 

compromete a tornar públicos nos meios acadêmicos e científicos os resultados obtidos de forma 

consolidada sem qualquer identificação de indivíduos ou instituição participantes. 

 

Riscos e Benefícios da Pesquisa:  

Como toda pesquisa envolvendo seres humanos, esta também apresenta riscos, 

mesmo que mínimos, e cabe-nos destacar a possibilidade que esses venham acontecer da 

seguinte forma: a) Ao pesquisar sobre seu filho (sua filha) pode ocorrer de os(as) 

entrevistados(as) se deparem ou confrontem sua realidade com o que se pretende como uma 

proposta de pesquisa científica e perceber situações que não estavam visíveis, gerando certo 

desconforto. Tal situação pode levar a um processo de breve frustração ou euforia. Mediante tais 

situações, nos propomos, enquanto pesquisadoras, procurar dar retorno às questões que tragam 

esse desconforto ou até mesmo promover espaços online de discussão individual aos 

entrevistados (as) que possam colaborar no sentido de preencher tais lacunas, se existirem. 
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Enquanto benefícios espera-se que esta pesquisa consiga promover: a) Benefícios 

sociais e coletivos, aprimorar a pesquisa científica para o campo da Educação Infantil, na 

construção de conhecimento sobre o tema abordado: existe indisciplina na Educação Infantil?.! b) 

Benefícios Individuais: para todos (as) que participarem, pois a pesquisa parte da premissa de que 

procura contribuir para contextualizar a Educação Infantil, a escola e família, numa relação 

permanente, seja pela participação, pelos estudos, ou mesmo pelo retorno em forma de artigos e 

formações que a mesma possa proporcionar. 

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que 

possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, da pesquisador(a) responsável / coordenador(a) 

da pesquisa. Seguem os telefones e o endereço da pesquisadora responsável e o telefone e o 

endereço institucional da orientadora desta pesquisadora, na UERGS – Unidade São Luiz 

Gonzaga, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto de TCC e sua participação nele, 

agora ou a qualquer momento. Reitera-se a participação é voluntária e muito importante para 

abordar esta temática.   

 Contatos da pesquisadora responsável: Luzimar Diniz Flores, acadêmica da UERGS – 

Unidade São Luiz Gonzaga, do Curso de Pedagogia – Licenciatura: Endereço: Telefone: (55) 9 

99831103 E-mail: Luzimar-flores@uergs.edu.br os da orientadora: Arisa Araujo da Luz, professora 

adjunta da UERGS – Unidade São Luiz Gonzaga. Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 

4557 – Agrícola, São Luiz Gonzaga/RS, CEP: 97800-000. Telefone: (55) 3352 4370. E-mail: 

arisa-luz@uergs.edu.br 

Contatos do Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul (UERGS). Endereço: Rua 7 de Setembro, 1156 – Centro, Porto Alegre/RS, CEP: 90.010-

191.Telefone: (51) 3288-9000. E-mail: cep.uergs@gmail.com  

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, 

e que concordo em participar. 

 

 

___________________, _______ de _________________ de ___________. 

 

 

Assinatura do (a) participante: ________________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora: _____________________________ 

 

Assinatura da orientadora: _______________________________ 

 

 

 

 

mailto:Luzimar-flores@uergs.edu.br
mailto:arisa-luz@uergs.edu.br
mailto:cep.uergs@gmail.com
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APÊNDICE C 

 
TERMO DE CONFIABILIDADE 

 

Título do projeto: EXISTE INDISCIPLINA NA ESCOLA DE DUCAÇÃO 

INFANTIL?!. 

Autora: Luzimar Diniz Flores 

Pesquisadora responsável: Profa. Dra. Arisa Araujo da Luz 

Instituição: UERGS – Unidade São Luiz Gonzaga  

Telefone: (55) 3352 4370 

 

As pesquisadoras deste projeto de TCC – Trabalho de Conclusão de 

Curso, se comprometem a preservar a confidencialidade dos dados dos 

participantes desta pesquisa, cujos dados serão coletados em questionários 

escritos entregue aos pais em momento presencial na escola, com todos os 

cuidados de segurança exigidos pelos órgãos de saúde local e OMS – 

Organização Mundial da Saúde, e também poderá ser realizada com gravação 

em áudio. Concordam, igualmente, que estas informações serão utilizadas única 

e exclusivamente para execução do presente projeto. 

As informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e serão 

mantidas, por um período de cincos anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora responsável. Após este período os dados serão destruídos. 

 

São Luiz Gonzaga, __ de ______ de 2020. 

 

____________________________ 

Luzimar Diniz Flores 

  

___________________________ 

                                                                                                    Arisa Araujo da Luz 


