
Avanços & Olhares, ISSN: 2595-2579, Nº 8, Barra do Garças – MT                                             1 
 

 

Trabalho científico decorrente da Dissertação de Mestrado 

Universidad Desarrollo Sustentable - UDS - Asunción-PY 

 

EDVIGENS DAMACENA DA SILVA1 

 

A ESCOLA E A FAMÍLIA NO COMBATE A INDISCIPLINA DOS ALUNOS 

 

Minuta descritiva decorrente da pesquisa científica apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação e Extensão Universitária – Curso de 

Mestrado em Ciências da Educação; área de concentração: Educação.  

 

Período: Janeiro/2017 a abril/2019 

Orientador: Prof. Doutor Leopoldo Briones Salazar 

 

 

 

Resumo 
O presente trabalho de pesquisa tem como finalidade analisar a forma como as famílias em conjunto 

com a escola reagem à indisciplina na escolar. Do mesmo modo entender as representações dos docentes 

e da gestão da escola em face das famílias, assim como as concepções da família sobre a escola. O lócus 

da pesquisa foi uma Unidade de Ensino no município de Lagoa Grande (PE), sendo adotado o método 

qualiquantitativo onde se realizou a pesquisa por meio da aplicação de questionários, entrevistas e 

observações. Os sujeitos envolvidos foram: 06 professores; 2 representantes da gestão escolar e 61 

famílias e 60 alunos. Para a família foi aplicado um questionário diferenciado, por meio do qual busca-

se compreender suas respectivas condições sociais. Foi realizada a análise em teste Quiquadrado para 

comparação da proporcionalidade, para, assim, avaliar os níveis de percepções mais frequente nas 

opiniões dos alunos e dos familiares. Todos os resultados foram avaliados, levando em consideração o 

grau de relevância o qual ensejou uma tabulação avaliativa em face valores quantitativos extraídos em 

61 famílias pesquisadas e respectivamente em 60 alunos. Os dados qualitativos (entrevista e observação) 

foram analisados à luz da Análise de Discurso na linha francesa, privilegiando os sentidos e as 

significações do discurso. Foram construídas quatro formações discursivas (FDs): identificação do 

entrevistado, concepções dos professores sobre a família e a indisciplina; concepção dos professores 

sobre a família e a escolaridade; a cultura da escola e a indisciplina. As conclusões sugerem que a 

combinação família-escola em muito pode contribuir para a resolução dos principais conflitos 

relacionados à indisciplina que assola as escolas no Brasil. Os professores apontam a falta de apoio 

familiar nesse processo. 
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THE SCHOOL AND THE FAMILY IN COMBATING THE INDISCIPLINE OF 

STUDENTS 

 

Abstract 

The present investigation turns to analyze how the family, together, and the school can fight indiscipline 

at school. In the same way, understand the representations of teachers and school management in the 

face of families, as well as the family's conceptions about the school. The locus of the research is a 

Teaching Unit in the city of Lagoa Grande (PE), being adopted the qualitative-quantitative method 

where the research was carried out through the application of questionnaires, interviews and 

observations. The subjects involved were: 06 teachers; 2 school management representatives and 61 

families and 60 students. The differentiated questionnaire was applied to the family, through which we 

seek to understand their respective social conditions. Chi-square test analysis was performed to compare 

proportionality, in order to assess the most frequent levels of perceptions in the opinions of students and 

family members. All conclusions were drawn, considering the significance level of 5%, which allowed 

us to tabulate and analyze the quantitative data obtained from 61 families and 60 students. Qualitative 

data (interview and observation) were analyzed in the light of Discourse Analysis in the French line, 

privileging the meanings and meanings of discourse. Four discursive formations (FDs) were 

constructed: identification of the interviewee, teachers' conceptions about the family and indiscipline; 

teachers' conception of family and schooling; school culture and indiscipline. The conclusions suggest 

that the family-school combination can greatly contribute to the resolution of the main conflicts related 

to indiscipline that plagues schools in Brazil. Teachers point out the lack of family support in this 

process. 
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LA ESCUELA Y LA FAMILIA EN LA LUCHA CONTRA LA INDISCIPLINA DE 

LOS ESTUDIANTES 

Resumen 

La presente investigación gira en torno a analizar cómo la familia, en conjunto, y la escuela pueden 

combatir la indisciplina en la escuela. De igual manera, comprender las representaciones de los docentes 

y de la dirección escolar frente a las familias, así como las concepciones de las familias sobre la escuela. 

El lugar de la investigación es una Unidad de Enseñanza en la ciudad de Lagoa Grande (PE), siendo 

adoptado el método cualitativo-cuantitativo donde la investigación fue realizada a través de la aplicación 

de cuestionarios, entrevistas y observaciones. Los sujetos involucrados fueron: 06 docentes; 2 

representantes de la dirección del colegio y 61 familias y 60 alumnos. A la familia se le aplicó el 

cuestionario diferenciado, a través del cual buscamos comprender sus respectivas condiciones sociales. 

Se realizó el análisis de la prueba de chi-cuadrado para comparar la proporcionalidad, con el fin de 

evaluar los niveles de percepción más frecuentes en las opiniones de los estudiantes y familiares. Todas 

las conclusiones fueron extraídas, considerando el nivel de significancia del 5%, lo que nos permitió 

tabular y analizar los datos cuantitativos obtenidos de 61 familias y 60 estudiantes. Los datos cualitativos 

(entrevista y observación) fueron analizados a la luz del Análisis del Discurso en la línea francesa, 

privilegiando los sentidos y sentidos del discurso. Se construyeron cuatro formaciones discursivas (DF): 

identificación del entrevistado, concepciones de los docentes sobre la familia y la indisciplina; 

concepción de los docentes sobre la familia y la escolarización; cultura escolar e indisciplina. Las 

conclusiones sugieren que el binomio familia-escuela puede contribuir en gran medida a la resolución 

de los principales conflictos relacionados con la indisciplina que aqueja a las escuelas en Brasil. Los 

docentes señalan la falta de apoyo familiar en este proceso. 
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Introdução 

A realidade da comunidade escolar, em todos os níveis, em respeito à falta de disciplina no 

ambiente escolar, nos levou a escolher o tema família e escola lidando com a indisciplina. Escolhemos 

essa temática porque faz parte do nosso cotidiano, como professores, desde 2005. A indisciplina é um 

dos maiores problemas encontrados no cotidiano escolar. Esse contexto permite conteúdos de menor 

desempenho que são acessados e trabalhados na escola. 

No contexto deste problema de indisciplina, casa e escola parecem ser uma relação de apoio 

mútuo.  

Nesse sentido, o estudo dessa relação, suas tensões e conflitos, é essencial para 

compreender como essa relação pode ser articulada entre a família e a escola. 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. a) No primeiro capítulo, 

"Precondições da política nacional e internacional sobre este tema", foram discutidos o estado 

atual do tema, a formulação do problema, as questões de pesquisa, os objetivos gerais e 

específicos, bem como sugestões de soluções para o problema. b) No segundo capítulo, o 

“Enquadramento Teórico”, trabalhou-se as categorias teóricas: Família, Escola, Disciplina e 

Cultura Escolar. c) No terceiro capítulo, “Enquadramento Metodológico”, foram discutidos os 

seguintes elementos da trajetória metodológica: tema de pesquisa; ferramentas para coletar e 

analisar dados sobre o local do estudo. d) No quarto capítulo, “Apresentação e Análise de 

Resultados”, trabalhou-se com a apresentação e análise dos dados, quantitativamente, com o 

software aplicativo SPSS (Statistical Software Package for Social Sciences) que possibilitou 

organizar e resumir.  

Os conjuntos de dados empíricos, que utilizamos como contribuição metodológica 

para a análise do discurso, indicam um perfil qualitativo do estudo. Por fim, nas considerações 

finais, trabalhamos com os achados do estudo, alinhando-os aos objetivos declarados. 

 

 Objetivos 

 

 Objetivo Geral 

• Examinar a maneira pela qual a família e a escola, conjuntamente, reagem em combate 

à indisciplina discente.  

 

 Objetivos Específicos 
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• Constatar as razões da indisciplina no contexto da unidade escolar; 

• Avaliar o nível de compromisso das famílias no combate a indisciplina escolar; 

• Observar no conjunto do corpo docente as causas da adversidade tão vigente no 

universo escolar e que acaba influenciando negativamente o corpo discente. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa é qualitativa e quantitativa, pois os instrumentos de coleta complementam 

os quantitativos (questionário) e qualitativos (entrevista e observação). A unidade de ensino 

estudada possui um universo de 367 alunos e 20 professores. A amostra selecionada inclui 6 

professores, 01 diretor, 01 vice-diretor e 01 coordenador, 61 famílias e 60 alunos. Trabalhamos 

com dados qualitativos por meio da Análise do Discurso (AD) com foco nas perspectivas e 

implicações da produção narrativa de professores e administradores. Essa produção discursiva 

está organizada em quatro formas de discurso: identificação do entrevistado, concepções dos 

professores sobre família e indisciplina, concepções dos professores sobre casa e escola e 

cultura, escola e indisciplina. Para a análise dos dados quantitativos, foi construído um banco 

de dados no programa EPI INFO, versão 3.5., que foi exportado para o software SPSS, versão 

18, em planilha do Microsoft Excel. 

   

Resultados 

 

Os resultados, por sua vez, evidenciaram a ausência de uma relação família-escola de 

parceria que possa contribuir para a resolução dos grandes conflitos indisciplinares que afligem 

as escolas brasileiras. Os professores apontam a falta de apoio familiar nesse processo. 

Os resultados dos alunos lembram uma certa insatisfação com a escola. Os professores não 

definem explicitamente o conceito de indisciplina, mas rotulam o que percebem como 

comportamento indisciplinado. Eles alegam que têm dificuldade em fazer seu trabalho em 

relação ao comportamento dos alunos. Eles apontam para o baixo desempenho dos alunos como 

resultado da falta de disciplina. 

Acreditamos que a indisciplina pode ser resolvida pelo trabalho conjunto entre escolas 

e famílias. Através desta investigação, concluímos que a família se apresenta como um 

excelente mediador para questões interdisciplinares na escola. 
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