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RESUMO 

A disciplina escolar é um problema que 

afeta a educação contemporânea de uma 

maneira geral e a busca de sua 

compreensão é um dos desafios que 

vêm sendo discutidos e debatidos por 

todos que buscam uma educação básica 

de qualidade. O presente artigo faz uma 

reflexão sobre o tema disciplina escolar 

e análise da indisciplina como estudo de 

caso na EEFM Dona Hilza Diogo de 

Oliveira da cidade de Fortaleza Ceará. 

Inicialmente discutiremos de uma forma 

geral o conceito de indisciplina, não 

levando em consideração os ambientes 

externos à escola e analisando sobre o 

prisma do universo escolar, suas 

principais características e formas de 

expressão. Destacaremos todas as ações 

que a escola implanta visando dirimir o 

crescimento de suas causas e 

características, sempre na tentativa de 

prevenir essas causas como forma mais 

adequada no enfrentamento do 

problema. O artigo apresenta também os 

números da indisciplina na EEFM Dona 

Hilza Diogo no último ano e finaliza 

com uma reflexão acerca dos números 

apresentados e a postura da escola em 

relação a atual situação disciplinar no 

qual se encontra, através da política 

bem definida sob o enfoque de uma 

gestão escolar com base democrática. 
 

Palavras-chave: Indisciplina Escolar. 

Causas da Indisciplina. Educação. 

 

 

RESUMEN 

La disciplina escolar es un problema 

que afecta a la educación 

contemporánea en general y la 

búsqueda de la comprensión es uno de 

los retos que se han discutido y debatido 

por todos los que buscan una educación 

básica de calidad. En este artículo se 

reflexiona sobre la cuestión de 

disciplina escolar y el análisis de la 

indisciplina como un estudio de caso en 

EEFM doña Hilza Diogo Oliveira de 

Fortaleza Ceara. Inicialmente vamos a 

discutir, en general, el concepto de 

disciplina, sin tener en cuenta la escuela 

al aire libre y el análisis sobre el prisma 

del universo escolar, sus principales 

características y formas de expresión. 

Resalte todas las acciones que los 

implementos escolares dirigidas a 

resolver el crecimiento de sus causas y 

características, siempre en un intento de 

evitar este tipo de causas como la forma 

más adecuada para abordar el problema. 

El artículo también presenta la 

disciplina de los números en EEFM 

doña Hilza Diogo año pasado y termina 

con una reflexión sobre las cifras 

presentadas y la posición de la escuela 

sobre la situación disciplinaria actual en 

que se encuentra la política clara desde 

el punto de vista de una gestión escolar 

con base democrática. 
 

Palabras claves: Indisciplina escolar. Las 

causas de la indisciplina. Educación. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos problemas mais 

intensamente vivenciados no cotidiano 

educacional das escolas brasileiras é a 

indisciplina. Independente de a escola 

ser do âmbito público ou privado, o 

problema de indisciplina está presente 

nas relações interpessoais entre 

docentes-discentes e discentes- 

discentes afetando diretamente os 

conflitos existentes em sala de aula e 

interfere no avanço pedagógico e 

institucional causando um freio na 

transmissão do conhecimento por parte 

dos docentes e na absorção do mesmo 

por parte dos discentes. 

Atendendo a esta preocupação 

que o tema dispõe sobre o cenário 

educacional brasileiro o presente artigo 

faz uma reflexão sobre a indisciplina 

presente na EEFM Dona Hilza Diogo de 

Oliveira, o qual pertence à esfera 

Estadual de ensino, mas compactua com 

os problemas de indisciplina existentes 

em todas as escolas do Brasil. 

Apresentaremos neste artigo as 

principais características das 

ocorrências indisciplinares acontecidas 

na Escola Hilza Diogo no segundo 

semestre do ano de 2014. Mostraremos 

o levantamento das ocorrências 

indisciplinares ocorridas na escola em 

todas as salas de aula do ensino 

fundamental e médio. 

A Escola Hilza Diogo não tem 

fama de ser um colégio com grandes 

problemas de indisciplina, no entanto, 

não podemos ter a ingenuidade de achar 

que não existem problemas desta 

categoria, os quais estão presentes em 

100% das escolas brasileiras, umas de 

maneira mais tênue, outras de uma 

forma mais exacerbada, mas de 

qualquer forma, está presente no 

cotidiano escolar de qualquer escola, 

como dito acima, e cabe aos gestores a 

difícil missão de combater esse 

problema, não com o pensamento de 

dirimi-lo, mas com a difícil tarefa de 

minimizá-lo de tal forma que não afete 

de modo considerável a relação ensino-

aprendizagem que deve ser positiva ao 

final do balanço entre indisciplina e o 

aprendizado. 

A indisciplina torna-se, portanto, 

uma temática pedagógica que deve ser 

analisada como um princípio 

fundamental que merece uma 

intervenção por parte dos docentes e da 

direção escolar como um todo para que 

não se torne um problema maior e que 

também não se alastre nem tomem 
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proporções que fujam ao controle da 

escola. 

O presente trabalho busca fazer 

uma reflexão sobre a questão da 

indisciplina escolar na educação básica, 

com ênfase ao estudo de caso prático na 

Escola de Ensino Fundamental e Médio 

Dona Hilza Diogo de Oliveira, 

analisando alguns conceitos e definições 

acerca do tema proposto, que é a 

indisciplina, trazendo alguns números 

da indisciplina escolar na referida 

escola, sem entrar no âmbito dos 

problemas externos, o que torna-se 

necessário uma análise à posteiori, 

trazendo uma demonstração das 

medidas que estão sendo tomadas pela 

escola na intenção de catalogar e tabelar 

as ocorrências indisciplinares 

acontecidas na escola, para que, de 

posse desses números, possamos tomar 

medidas que busquem a diminuição dos 

mesmos. 

No desenvolvimento conceitual 

deste trabalho trataremos a indisciplina 

através de dois planos que ela se 

manifesta na escola. Iremos trabalhar a 

indisciplina no contexto 

comportamental dos alunos em todas as 

diversidades pedagógicas, em qualquer 

das dependências escolares. Também 

iremos analisar a dimensão dos 

processos de socialização e 

relacionamento dos alunos entre si e a 

relação exercida por eles no contexto 

educacional e patrimonial escolar. 

É de responsabilidade da escola, 

considerar a analise geral e concreta do 

desenvolvimento educacional dos 

alunos, no âmbito escolar, suas 

necessidades e garantir as condições 

devidas e apropriadas para a melhoria 

do processo do ensino aprendizagem, 

superando as expectativas do alunado 

para que este veja a indisciplina como 

um desvio de conduta prejudicial ao 

desenvolvimento educacional. 

Essa responsabilidade, no 

entanto, não pode, de forma alguma, ser 

refletida como uma imposição 

autoritária por parte da coordenação 

escolar e sim como uma orientação 

educacional que reflita numa 

contribuição para o processo de ensino 

aprendizagem se escolar e que a 

indisciplina não venha a se tornar um 

processo que interfira nesse processo. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O CONCEITO DE INDISCIPLINA 

O conceito de indisciplina é de 

muita complexidade e para buscar uma 
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definição precisamos recorrer a dois 

dicionários (ABBAGNANO, 1999, p. 

289; CAYGILL, 2000, p. 104) e 

encontramos a conceituação kantiana 

sobre disciplina como sendo 

respectivamente “função negativa ou 

coercitiva de uma regra ou de um 

conjunto de regras, que impede a 

transgressão à regra” e “coação graças à 

qual a tendência permanente que nos 

leva a desviar-nos de certas regras é 

limitada e finalmente extirpada”. 

Como citamos anteriormente 

iremos tratar a noção conceitual de 

indisciplina através de duas maneiras 

como ela se expressa em nossa escola, 

uma é a conduta do aluno dentro da 

escola, estando ou não em sala de aula e 

a outra é a relação dos alunos consigo 

mesmos e com os professores e demais 

profissionais de educação e nos espaços 

escolares em si, no ambiente físico e 

patrimonial escolar. 

Indisciplina também pode ser 

conceituada como a incongruência entre 

as expectativas escolares do 

comportamento dos estudantes, por 

parte da comunidade docente e demais 

profissionais da área de educação, e 

aquilo que realmente é apresentado 

pelos alunos no seu dia a dia escolar. 

A Autora Neide de Aquino 

Noffs, nos traz em sua obra quatro 

conceitos de indisciplina que seguem: 

[...] a capacidade que o aluno tem 

de enfrentar situações difíceis e 

prende-se ao treino de habilidade 

da inteligência e das emoções, 

através da aceitação (imposta) da 

tarefa exigida. O aluno executa 

tarefa difícil mesmo sem ter as 

condições; estabelecimento de 

leis, normas e padrões de 

comportamento e obediência à 

autoridade, obediência rotineira, 

habitual. Pressupõe a 

compreensão da autoridade como 

hierarquia. Há alguém que emite 

ordens, normas (autoridade 

formalmente empossa da) e 

alguém que acata e obedece. A 

indisciplina implica na não 

obediência às normas criadas ou 

situações muito abertas carentes 

de normas. Portanto, a disciplina 

se relaciona com a clareza das 

normas criadas pelos professores 

e autoridades da escola, um 

complexo de proibições tendo 

sempre em vista um quadro de 

referência definido pelo adulto; 

uma série de problemas que 

perturbam a ordem da escola. Ex.: 

aluno que fala alto [...] (NOFFS, 

1989, p. 40 – 41) 

 

A mesma autora, Neide de 

Aquino, em sua obra de 1989, também 

nos traz alguns relatos de professores 

acerca do tema de indisciplina no 

âmbito escolar: 

[...] o não cumprimento, a 

desobediência do aluno em 

relação às normas de 

funcionamento da instituição. Ex.: 

horário (chegavam atrasados) e 

uniforme (não o usavam); o não 

atendimento às instruções do 

professor. Ex.: abram seus 

cadernos, copiem os exercícios da 
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lousa. O não atendimento induzia 

o professor a utilizar 

frequentemente os termos: 

silêncio, fiquem quietos, prestem 

atenção, escutem [...]; a não 

organização do aluno em relação 

à realização das tarefas escolares. 

Embora organizasse a sua aula, 

elaborasse tarefas visando à 

independência do aluno, o 

professor percebia que, se a ação 

não fosse vigiada (ao invés de 

supervisionar), o aluno tentaria 

burlá-lo. Havia necessidade de 

mudar a atitude do professor de 

supervisor para fiscalizador, o que 

acarretava em ambos, professor e 

aluno, insatisfação e, 

especialmente, no aluno, 

displicência ao lidar com questões 

de estudo; postura do aluno: 

quando um professor, a partir de 

sua percepção, interpelava um 

aluno sobre o porquê de sua 

conduta, este, ao invés de explicá-

la, assumia um papel de vítima, 

devolvia o questionamento ao 

professor usando expressões do 

tipo “Por que eu?”. “Não estou de 

acordo com sua decisão”. O 

professor imediatamente o punha 

para fora da sala de aula, 

acusando-o de desrespeito à sua 

autoridade ou desacato ao seu 

papel; o aluno usa “palavrões” 

para expressar seu pensamento 

em sala de aula; os alunos 

passavam da descontração em 

suas atitudes ao desrespeito; os 

professores se queixam de que os 

alunos obedeciam mais às figuras 

de autoridade imposta pelo 

organograma ou pela expectativa 

cultural (diretor, orientador) do 

que à deles. Eles não eram 

considerados como autoridade 

cultural na escola; embora a 

escola tivesse um projeto sobre 

hábitos de estudo, não havia 

garantias quanto à manutenção da 

organização do aluno: este 

esquecia caneta e materiais 

escolares em casa. 

Frequentemente pedia para sair de 

aula para ir ao banheiro ou beber 

água; os professores se 

queixavam de ter que interferir 

em questões voltadas para 

rivalidades entre os alunos. 

Entendiam que esta interferência 

deveria ser feita pelo orientador e 

diretor. O seu papel era lidar com 

questões de conteúdo; os 

professores se queixavam de que 

os alunos frequentemente 

comentavam, entre si e com os 

professores, sobre atitudes 

diferentes de professores 

enfrentando situações iguais de 

sala de aula, o que gerava por 

vezes o clima não amistoso entre 

professores e desentendimento 

entre professor-aluno. Ex.: havia 

uma data-limite para entrega de 

trabalho, a qual, dependendo do 

professor, era alterada a pedido 

dos alunos. Outros, mesmo 

havendo pedido dos alunos, não 

alteravam a data. (NOFFS, 1989, 

p. 38 - 40)  

 

Ainda usando a obra da Autora 

Neide Noffs, ela nos traz mais uma 

definição do conceito de indisciplina 

sobre a ótica tradicional, a 

comportamental e a libertadora: 

A disciplina numa abordagem 

tradicional é vista como uma 

adaptação o a normas e regras que 

devem ser respeitadas para o bom 

andamento do trabalho do 

professor. Assim, a função da 

escola é disciplinar os alunos de 

acordo com padrões éticos, 

religiosos, incentivando a virtude. 

A disciplina ocorre como fruto da 

educação moral (sec. XVII – 

Comênio) e se reduz a um 

conjunto de regras de conduta, a 

normas disciplinares e hierarquia 

rígida. Espera-se conseguir a 

obediência do aluno através da 

vigilância constante. Portanto, a 

disciplina é exterior, baseada na 

coação e autoritarismo, dá 

margem a punições, castigos. 

Disciplina, na abordagem 

comportamentalista, é vista como 

uma série de regras a serem 

respeitadas, ligadas a mecanismos 
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de reforço às ações dos alunos. A 

disciplina, na abordagem 

renovada, prevê um grupo 

formado por professores e alunos 

definindo as regras e normas a 

serem respeitadas, as quais, 

embora encaradas como ordens 

exteriores, geram o autocontrole 

porque aceitas e reconhecidas 

como socialmente úteis tanto ao 

indivíduo quanto à coletividade. 

Disciplina é vista como 

participação ativa, interessada. O 

elemento controlador é o grupo. 

Nesta abordagem substitui-se a 

disciplina exterior pela auto-

regulação do grupo e do 

indivíduo. Cabe ao professor 

facilitar a aprendizagem e 

respeitar as potencialidades de 

seus alunos. Disciplina, na 

abordagem libertadora, é vista 

como o desenvolvimento da 

credibilidade e confiança mútua 

entre professor e aluno levando A 

ELIMINAR DA SALA DE 

AULA SITUAÇÕES QUE 

LEVEM À OPRESSÃO de 

qualquer um dos dois elementos. 

(NOFFS, 1989, p. 45-46). 

 

Um outro autor que busca a 

definição de indisciplina é Farias que 

nos diz que “se não há uma definição 

formal, oficial, para o que venha a ser 

objetivamente chamado de 

‘indisciplina’, parece haver um 

consenso entre professores e alunos 

sobre seu significado.” (FARIAS, 1979, 

p. 27). Como ele, Farias, não conseguiu 

uma definição de indisciplina, em sua 

obra nos traz definições provenientes de 

diferentes autores:  

Disciplina vem do latim 

“disciplina” que significava 

“ensino” ou “material ensinada” 

[...] O termo deriva do verbo 

“discere” – aprender – que se 

opõe a “docere” – fazer aprender, 

ensinar. Há, porém, um segundo 

significado [...] “Disciplina” quer 

dizer um conjunto de regras de 

conduta impostas aos membros de 

uma coletividade, especialmente 

escolar ou militar, ou que alguém 

impõe a si próprio. [...] O termo 

significa a boa ordem na sala de 

aula, bem como seu treino 

promovido nas crianças através 

do preceito, exemplo, regras e 

sistemas de recompensa e 

punição. [...] Um processo que 

procura conseguir o domínio que 

cada um deve ter de si próprio e 

do ambiente circundante [...] A 

disciplina não seria um conjunto 

de proibições, regras e 

regulamentos, “embora tornem-se 

necessárias algumas ‘regras de 

base’ funcionais que definam um 

campo para a liberdade [...]” O 

indivíduo disciplinado seria 

aquele que domina a si próprio e 

ao meio ambiente. Não é aquele 

submisso, psicologicamente 

subjugado ou coagido. [...] O 

significado antigo da palavra – 

“ser ensinado” ou “submeter-se às 

exigências da aprendizagem” [...] 

O termo significava uma 

escolaridade formal, uma 

aprendizagem, uma atividade 

organizada. (FARIAS, 1979, p. 27 

– 29).  

 

 

APRESENTANDO O PROBLEMA: 

INDISCIPLINA 

A indisciplina escolar está 

presente no dia a dia de todas as escolas 

e não é um problema que atinge apenas 

escolar da esfera pública, também se faz 

presentes em escolas da esfera pública 

de uma forma tão preocupante nesta 

quanto naquela.  
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E as formas pelas quais a 

indisciplina se apresenta são cada vez 

mais diferentes e independentes umas 

das outras. Garcia (1999) nos fala que a 

indisciplina escolar não é um fenômeno 

estático, está evoluindo nas escolas. Ela 

pode apresentar várias facetas e está 

presente nos alunos de todas as idades e 

níveis sociais. Amado (1999, p. 25) 

também nos apresenta que: “quando 

falamos de indisciplina, não falamos de 

um mesmo fenômeno, mas de uma 

diversidade de fenômenos por detrás de 

uma mesma significação”. 

De acordo com a análise do 

cenário educacional atual, podemos 

perceber que o acesso ao ambiente 

escolar está acontecendo cada vez mais 

cedo, e a responsabilidade de transmitir 

educação para as crianças, passou a ser 

compartilhada de uma maneira menos 

proporcional, cabendo à escola a maior 

fatia dessa responsabilidade, enquanto 

aos pais cabe apenas a missão de educar 

nos finais de semana e feriados, quando 

as crianças não frequentam as escolas. 

As crianças são inseridas em um meio, 

que é ambiente escolar, o qual possui 

regras, cultura própria e costumes pelos 

quais os alunos são guiados  ensinados 

durante toda a vida escolar.  

A família não pode achar que 

pode passar somente para os professores 

a responsabilidade de educação de seus 

filhos, quando na verdade é justamente 

o contrário que deve acontecer, os pais 

devem educar seus filhos desde 

nascidos e a escola deve ajudar na 

formação desses jovens, corroborando 

com a educação dada por eles. A família 

não está ajudando o trabalho do 

professor, muitas vezes o que os alunos 

têm em casa é um ambiente sem 

estrutura familiar definida, despreparo 

emocional dos familiares e abandono, o 

que vai refletir no comportamento que 

esses alunos terão no decorrer de sua 

vida escolar, apenas estão “repetindo” o 

que acontece em casa, o que 

aprenderam desde cedo, a falta de 

educação em casa reflete diretamente 

num aluno indisciplinado na escola. 

Os professores, no entanto, 

precisam entender, se é que já não 

entendem, que o processo de formação 

e educação dos alunos não é única e 

exclusivamente por parte dos pais, a 

escola precisa trabalhar para enriquecer 

o que é ensinado pelos pais em casa e 

dar o suporte necessário para aquilo que 

os pais não têm a capacidade de ensinar. 

O processo de educação deve ser um 

resultado conjunto, intimamente ligado, 

da intervenção familiar e da escola, 
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devem ser complementares. 

Essa ausência dos pais pode ter 

contribuído para que o desenvolvimento 

de comportamentos indisciplinares 

nasça nos filhos como uma maneira de 

revolta por não ter a presença do leito 

familiar tão presente quanto quisessem. 

A escola vem então, assumindo o papel 

de disciplinadora e de formar cidadãos 

prontos para o bom convívio social e 

desenvolver os valores morais e éticos 

que antes era papel quase que em 

totalidade desenvolvidos pelos pais, e a 

escola passa a ser configurada uma 

instituição responsável por formar a 

cultura e a preparar os alunos para a 

vida sendo pessoas desenvolvidas sócio 

culturalmente e aprendem a exercer a 

cidadania, isso é o que se baseia a 

legislação educacional atual no Brasil. 

A família em consonância com o 

ambiente educacional pode ser 

entendida como a “incongruência entre 

os critérios e as expectativas assumidos 

pela escola (que supostamente refletem 

o pensamento da comunidade escolar) 

em termos de comportamento, atitudes, 

socialização, relacionamentos e 

desenvolvimento cognitivo, e aquilo 

que demonstram os estudantes” 

(GARCIA, 1999, p. 102). 

 

A INDISCIPLINA NA EEFM DONA 

HILZA DIOGO DE OLIVEIRA NOS 

ANOS ANTERIORES 

A EEFM Dona Hilza Diogo faz 

o controle das ocorrências1 que da 

seguinte forma: 

1. Os professores detectam a indisciplina 

cometida pelo aluno e o envia à coordenação 

para que seja preenchida a ocorrência; 

 

2. Os coordenadores fazem a apuração dos 

fatos e classificam a ocorrência em uma das 

categorias pré-estabelecidas; 

 

3. O coordenador apenas anota em um livro a 

ocorrência e marca uma reunião com os pais do 

aluno; 

 

4. Depois da apuração, caso a gravidade da 

inflação seja tipo 1 o aluno leva uma 

advertência verbal e é enviado de volta para 

sala de aula; 

 

5. Caso a gravidade seja classificada como do 

tipo 2, o aluno leva uma advertência verbal, é 

enviado de volta para sala de aula, mas os pais 

recebem um comunicado por escrito. 

 

6. Caso a gravidade seja classificada como do 

tipo 3, o aluno é suspenso do colégio naquele 

dia e somente está autorizado a assistir aula 

novamente quando os pais do aluno se fizerem 

presentes na escola e ficarem cientes do 

ocorrido com seu filho e assinam um termo 

assumindo a responsabilidade da gravidade não 

ocorrer novamente. 

 

 

Esse sistema de levantamento de 

ocorrências foi implantado desde o 

meio do ano letivo de 2009, perdurando 

até o segundo semestre do ano de 2014, 

                                                 
1 Ocorrências são os vários tipos de 

classificações da indisciplina e são separadas 

por gravidades de acordo com conceitos 

adotados pela EEFM Dona Hilza Diogo de 

Oliveira 
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a partir do qual foi mudado e será 

apresentado em trabalho posterior, após 

uma análise mais minuciosa desse 

sistema. 

O sistema de ocorrências 

anterior tinha uma limitação que era não 

poder ser feito um levantamento da 

quantidade de ocorrências, pois caso 

necessitasse ser feito, teria que ver 

página por página dos livros de 

ocorrências, procurar os alunos, digitar 

as ocorrências etc. o que se tornava uma 

tarefa praticamente impossível. Daí 

surgiu a necessidade de criar um novo 

sistema de ocorrências no qual tornasse 

mais prático o cadastramento das 

ocorrências e o levantamento dessas 

para que se tornasse possível uma 

análise para então termos um controle e 

possibilitar a tomada de decisões acerca 

do que fora analisado 

 

 

 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste 

trabalho será feito um estudo em 

materiais que abordem fundamentações 

sobre a indisciplina escolar e sua 

influência no processo de ensino 

aprendizagem na Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Dona Hilza 

Diogo. Foi feita uma análise 

instrumental sobre o atual sistema de 

levantamento e controle de ocorrências 

indisciplinares na escola. 

O trabalho também analisou a 

eficiência do atual sistema de 

levantamento de ocorrências o qual está 

passando por processo de substituição 

por um outro com uma maior eficiência, 

integração e com possibilidade de 

acompanhamento e controle dessas 

ocorrências. 

 

 

ANÁLISES DE DADOS 

Temos a total ciência 

de que são múltiplos os fatores que 

podem influenciar e que podem 

provocar a indisciplina e este trabalho 

procurou mostrar que a coordenação da 

Escola Hilza Diogo de Oliveira está 

buscando mudanças de estratégia, 

implantando um sistema inovador com 

tecnologia avançada de múltiplo acesso 

de usuários, em que todos podem 

acessar e/ou editar informações sobre as 

ocorrências desencadeadas na escola. 

O entendimento da 

comunidade escolar de que as 

ocorrências indisciplinares podem trazer 

prejuízos para os alunos nos faz 
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entender a necessidade de adoção de 

medidas que mudem o paradigma 

docente, aplicando mudanças que 

busquem o direcionamento da maneira 

de tratar estas ocorrências de modo que 

as mesmas não tomem relevância 

perante a qualidade do ensino-

aprendizagem. 

Pela complexidade 

por trás do tema indisciplina escolar, os 

estudos e pesquisas científicas acerca de 

tal terão que evoluir muito. A Escola de 

Ensino Fundamental e Médio Dona 

Hilza Diogo de Oliveira está prestes a 

dar um grande passo visando a 

diminuição dos índices de ocorrências 

indisciplinares, o qual buscará ter 

inicialmente o controle das ocorrências 

indisciplinares, através de um sistema 

integrado em que todo os coordenadores 

podem ter acesso simultâneo aos 

números, além de poderem incluir e/ou 

alterar dados de ocorrências e cadastrar 

novas.  

Através da aplicação do sistema 

de levantamento, acompanhamento, 

diagnóstico e resolução dos problemas 

indisciplinares poderemos categorizar 

os problemas e agir de uma maneira a 

tentar dirimir esse problema pertinente à 

todas as escolas do Brasil. 

 

CONCLUSÃO 

 

A leitura do problema 

indisciplina estudado pela escola e 

decidindo aplicar esse sistema que será 

estudado em um trabalho posterior 

capaz de fornecer alternativas para 

entendimento dos problemas 

indisciplinares e fornecer alternativas 

didático-pedagógicas capazes de 

diminuir os números dos problemas 

indisciplinares ocorridos na escola. 

O trabalho não tentou colocar 

em evidência o comportamento dos 

alunos da Escola Hilza Diogo, nem 

tampouco procurou analisar a 

quantidade de ocorrências 

indisciplinares ocorridas na escola para 

tratar única e exclusivamente dos 

números brutos destas e sim buscou 

explanar o sistema criado na tentativa 

de diminuir os problemas de 

indisciplina que ocorrem na escola e 

mostrou que até o momento do estudo o 

sistema tem se mostrado eficiente uma 

vez que permitiu ter um levantamento 

fiel e eficaz da quantidade de 

ocorrências em todos os aspectos 

analisados aqui no estudo. 
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O sistema implantado na Escola 

Hilza Diogo não será implantado 

visando acabar com a indisciplina no 

colégio, pois não existe por parte dos 

gestores uma prepotência para isso, será 

criado apenas visando com que os 

problemas indisciplinares possam ser 

enumerados e quantificados, para que 

haja ações que não permitem que estas 

ocorrências influenciem no sistema 

educacional presente na escola, o qual 

prima pelo aprendizado do aluno em 

primeiro lugar, buscando formar 

cidadãos respeitosos, educados e de boa 

cultura conforme exige a atual 

legislação educacional brasileira. 
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