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(In)disciplina: uma questão fora de moda? 

Vanessa Cardoso Cezário  

Resumo 

Professora: “O que pode ser feito a respeito da indisciplina? Especialista: A disciplina 

não combina com a escola de agora!” 

Coordenadora: “Estamos tendo muitos casos de indisciplina... Não se fala mais assim, 

indisciplina, mas...” 

Tomamos as vinhetas acima, colhidas em diferentes ocasiões no ano de 2019, para 

discutir se o sentido atribuído ao termo (in)disciplina (conjugados por nós) em contexto 

escolar configura uma generalização. Associado a uma educação opressiva e a um 

sadismo pedagógico, ele persiste no discurso de vários personagens do contexto escolar. 

Contudo, nas ocasiões que presenciamos, era evocado com tom dissonante da noção de 

educação violenta. Desta forma, consideramos relevante questionar de que (in)disciplina 

se trata e se haveria outro sentido para além desse que já se tornou comum no discurso 

pedagógico atual.  Essas questões, por sua vez, nos direcionam para a disciplina específica 

da experiência escolar, esquecida até mesmo nesse contexto. 

Palavras – chave: (in)disciplina, discurso pedagógico, experiência escolar. 

 

Introdução  

Embora o tema da (in)disciplina seja bastante amplo e complexo, nesta abordagem, 

faremos um recorte tendo em vista questionar se o sentido que lhe é atribuído em contexto 

escolar não porta uma cota de generalização. Para tanto, tomamos as vinhetas das quais 

destacamos considerações representativas de parte do discurso pedagógico atual como 

exemplos. Em caso afirmativo para a hipótese de generalização, há vários problemas a 

serem revistos. Eles vão desde a desconsideração de uma dimensão específica da 

experiência escolar em prol de uma imagem muitas vezes caricata de professores 

perversos e alunos oprimidos, até o desfavorecendo da discussão de questões e situações 

apresentadas a partir do argumento da (in)disciplina. Pois, para aqueles que não a 

substituíram por termos mais softs em seu vocabulário é habitual o constrangimento além 

da palavra desconsiderada.  
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O que nos leva a tal questionamento foi a constatação de que nas ocasiões presenciadas, 

aqueles que tinham a (in)disciplina como mote disparador, não pareciam defender uma 

obediência cega, a padronização de comportamento, a submissão muda ou a punição 

como frequentemente se pensa. Antes, o argumento parecia remeter aos impasses comuns 

da rotina escolar a serem expostos e discutidos entre os pares.  

Portanto, para esta discussão, apresentaremos o contexto de tais vinhetas a partir das quais 

tomamos o material indicado como discurso pedagógico, faremos distinções tendo em 

vista o efeito que podem ter tanto para evidenciar a generalização quanto para corroborar 

a legitimidade de uso do termo pelos personagens citados, articularemos a questão da 

(in)disciplina com a noção de moda de Agamben (2009), e, faremos remissão à 

especificidade da experiência escolar. 

 

Das vinhetas  

A primeira vinheta foi tomada no contexto de um curso sobre escola democrática. A turma 

era composta por professores, coordenadores pedagógicos e diretores de escolas de ensino 

fundamental. Durante uma das palestras a professora Rose perguntou: “O que pode ser 

feito a respeito da indisciplina? Ao que a especialista respondeu: “A disciplina não 

combina com a escola de agora!”. A professora tentou reformular a sua pergunta trocando 

o termo por outros como, “bagunça”, “não prestam atenção”, dentre outros, mas não 

conseguiu continuar após a reprovação.    

A segunda vinheta é parte do que ocorreu durante a visita a uma escola democrática. A 

primeira consideração que a coordenadora fez para apresentá-la foi a seguinte: “Estamos 

tendo muitos casos de indisciplina... Não se fala mais assim, indisciplina, mas...”. Ela 

referia-se ao descompasso entre os valores e forma de convivência propostos pela escola 

e o comportamento dos alunos. 

Consideramos essas vinhetas representativas do discurso pedagógico atual devido a dois 

traços. O primeiro refere-se ao direcionamento prescritivo da pedagogia ao definir, 

conforme o ideal de época, como deve ser, tal como delineamos em trabalho anterior 

(CEZÁRIO, 2021). E o segundo é a exigência de convergência que o atual faz para nos 

adequar ao presente (AGAMBEN, 2009). Apesar da vigência do termo, em ambos os 

casos, a prioridade estava mais no cerceamento do vocabulário, em como não se deve 
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falar, do que na escuta ou consideração efetiva das questões em causa. Por isso, 

consideramos que uma outra abordagem, justamente esta que ensaiamos aqui, pode se 

voltar mais ao exame do que está em jogo em tal circulação terminológica.  

 

Distinções e possíveis consequências frente a uma generalização  

Ao adentrar o tema, localizamos distinções precisas e possivelmente desconsideradas no 

meio pedagógico. Devido ao formato sucinto do presente texto, duas acepções principais 

podem ser contrapostas: a disciplina como a ação dirigente de um mestre e a disciplina 

como prescrições ou regras destinadas a manter a boa ordem, caso da disciplina militar e 

até mesmo da religiosa (CARVALHO, 1996). Nesse segundo caso, a disciplina faz parte 

da dinâmica de instituições diferentes da escola. Como indica Carvalho (1996), nos 

âmbitos militar e religioso a disciplina tem no controle do comportamento um valor 

condizente com o objetivo de sua instituição. Por essa via, pretende-se obter a prontidão 

da força armada para um conflito ou ainda atingir a beatitude. 

Já no contexto escolar é diferente. Além do currículo, em que disciplina diz respeito às 

estruturas do objeto de estudo, ela tem mais a ver com a autoridade do mestre e a tarefa 

educacional como responsabilidade. As regras que contém, embora sejam componentes 

da experiência escolar, não têm um fim em si mesmo. O seu objetivo é oferecer meios 

pelos quais se pode facilitar o estudo e a aprendizagem daquele que está iniciando o seu 

percurso. Pois ao considerar experiências anteriores, pode-se avançar ao invés de 

desperdiçar esforços com erros banais (CARVALHO, 1996). Portanto, essa disciplina 

está a favor dos estudantes e não contra eles.  

No entanto, é a acepção que diz respeito às questões militar e religiosa que normalmente 

é associada à disciplina educacional até mesmo pelos personagens institucionais da 

escola. E, embora possa até haver eventuais intersecções entre ambas, consideramos que 

essa generalização pode ter mais a ver com a complexidade do tema, as formas como ele 

eventualmente é compreendido e até mesmo uma sobreposição de discursos ao invés de 

se tratar propriamente de um assunto superado ou que não combina mais com a escola de 

agora.  
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Por que não combina com a escola de agora? 

Até aqui, apresentamos uma espécie de revisão ao retomar as acepções que o termo 

(in)disciplina pode comportar. As distinções podem ter como efeito permitir 

encaminhamentos diferentes em situações semelhantes às que apresentamos, mas há 

ainda algumas considerações a serem feitas a partir da articulação com as noções de moda 

e de atual de Agamben (2009). 

Ele concebe a moda como exemplo de experiência temporal. A partir dela, que marca 

uma descontinuidade entre o que é ou não atual, pode-se exercer censura. Justamente a 

dinâmica que pudemos depreender tanto na fala da coordenadora com um tom acuado ao 

dizer: “Não se fala mais assim, indisciplina, mas...”, quanto na postura da especialista ao 

advertir que “A disciplina não combina com a escola de agora!”.  

Censura que, em outros tempos, era comum, por exemplo, em relação às roupas, mas se 

comparada ao discurso pedagógico, será que é tão diferente assim? Não há nele também 

moda e censura? Por ora, vale indicar que a (in)disciplina está entre aqueles termos que 

não deveríamos usar mais, pega mal... Não combina com a “escola de agora”. 

Já termos como dislexia, ansiedade e depressão dentre outros, provenientes de campos 

como a medicina e a psicologia não são barrados da mesma forma quando presentes no 

discurso dos professores. De certo que essas áreas têm legitimidade em seus estudos 

articulados ao campo da educação, mas não deixa de haver aí também uma generalização 

na forma como são tomados e passam a funcionar substitutos mais softs e aceitáveis para 

se referir às questões específicas da escola.  

Por último, cabe ressaltar que a disciplina concerne às maneiras que o professor tem de 

chamar e manter a atenção a algo que ele próprio precisou estudar antes de oferecer como 

objeto de estudo aos alunos (MASSCHELEIN; SIMONS, 2014). E é nesse sentido que 

muitas vezes evocam o termo. Mais do que cerceamento terminológico, essas questões 

precisam ser consideradas de maneira mais receptiva.  
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