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RESUMO 

 

A disciplina estudantil existe desde o começo da humanidade, com isso, os métodos 

disciplinares empregados se modificaram ao longo dos anos originando o emprego de 

estratégias culturalmente irrelevantes para a manutenção da disciplina. Assim, este estudo 

buscou explorar as opiniões de 8 (oito) professores de Matemática, em 3 (três) escolas 

estaduais e em 1 (uma) escola particular, em duas cidades distintas, da Superintendência 

Regional de Ensino de Ponte Nova, em Minas Gerais, sobre as abordagens relacionadas com a 

disciplina vivenciadas nas escolas em termos de políticas públicas e prática docente. Em 

particular, este estudo procurou obter informações sobre o dia-a-dia desses professores, bem 

como de suas experiências e pontos de vista em relação à implantação dos regulamentos 

relacionados com a disciplina estudantil. A problemática desse estudo está relacionada com a 

questão de investigação: Como os professores de Matemática podem compreender a 

indisciplina dos alunos como um aspecto positivo que possa auxiliá-los na transformação da 

própria prática docente de acordo com as perspectivas da Etnomatemática e da 

Insubordinação Criativa? Os dados foram coletados por meio da utilização de dois questionários 

(inicial e final), de quatro entrevistas semiestruturadas, de um grupo focal adaptado e do diário de 

campo do professor-pesquisador. A análise dos dados dessa pesquisa qualitativa foi realizada por 

meio de uma adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados. Nessa teoria, a codificação aberta 

identificou os códigos preliminares que foram agrupados conceitualmente para a elaboração de 

três categorias e duas subcategorias conceituais, que propiciaram a interpretação dos resultados 

obtidos nesse estudo. Assim, esses resultados mostraram que os participantes desse estudo 

puderam compreender a indisciplina dos alunos como um aspecto positivo que pudesse 

auxiliá-los na transformação da própria prática docente de acordo com as perspectivas da 

Etnomatemática e da Insubordinação Criativa. Além disso, para esses participantes, os 

conceitos de Etnomatemática e a sua conexão com a Insubordinação Criativa, a disciplina e a 

indisciplina podem estar relacionados com a flexibilização das normas e regras impostas no 

ambiente escolar sem que discussões prévias sejam realizadas com os alunos e, também, 

com a contraposição aos educadores que visam excluir os discentes das decisões tomadas no 

processo educacional. Desse modo, esses participantes se conscientizaram sobre a 

Etnomatemática como uma ação pedagógica que busca a proposição de uma prática docente 

que possibilite a valorização e o respeito aos conhecimentos matemáticos que os alunos 

trazem de seu cotidiano. Essa pesquisa também originou um Produto Educacional, no formato de 

um caderno de sugestões, direcionado para professores, educadores, coordenadores 

pedagógicos, gestores escolares, supervisores, formadores de professores e demais 

interessados nessa temática. Nesse sentido, é importante que o professores de Matemática 

reflitam sobre a própria prática docente na perspectiva da Etnomatemática, como uma ação 

pedagógica intercultural e interdisciplinar, e da Insubordinação Criativa como uma 

flexibilização das normas e regras comportamentais, com o objetivo de provocar os limites 

disciplinares praticados nas escolas. 
 

Palavras-chave: Disciplina, Etnomatemática, Indisciplina, Insubordinação Criativa, 

Professores de Matemática, Teoria Fundamentada nos Dados. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Concerns in relation to student discipline have existed since the beginning of humanity. 

Diverse disciplinary methods have been changed over the years as a result of enlightened 

perspectives and the use of culturally irrelevant strategies for the maintenance of classroom 

discipline. This study sought to explore the opinions of 8 (eight) mathematics teachers, in 3 

(three) state schools and in 1 (one) private school, in two different cities, of the Regional 

Teaching Superintendence of Ponte Nova, Minas Gerais, on the disciplinary-related 

approaches experienced in schools in terms of public policies and teaching practices. 

Particularly, this study sought to obtain information about the daily lives of these teachers, as 

well as their experiences and points of view in relation to the implementation of regulations 

related to student discipline issues. The statement of the problem of this study is related to the 

research question: How can mathematics teachers understand students' indiscipline as a 

positive aspect that can assist them in transforming their own teaching practice according to 

the perspectives of Ethnomathematics and Creative Insubordination? Data were collected 

through the use of two questionnaires (initial and final), four semi-structured interviews, one 

adapted focus group, and the teacher-researcher field diary. The data analysis of this 

qualitative research was conducted through an adaptation of the Grounded Theory. In this 

theory, open coding identified the preliminary codes that were conceptually grouped for the 

development of three conceptual categories and two subcategories, which enabled the 

interpretation of the results obtained in this study. Thus, these results showed that the 

participants of this study were able to understand the students' indiscipline as a positive aspect 

that could assist them in transforming their own teaching practice according to the 

perspectives of Ethnomathematics and Creative Insubordination. In addition, for these 

participants, the concepts of Ethnomathematics and its connection to Creative 

Insubordination, discipline and indiscipline can be related to the relaxation of norms and rules 

imposed in the school environment without previous discussions being held with students and, 

also, with the opposition to educators that aim to exclude students from decisions made in the 

educational process. In this way, these participants became aware of Ethnomathematics as a 

pedagogical action that seeks to propose a teaching practice that makes it possible to value 

and respect the mathematical knowledge that students bring from their daily lives. This 

research also resulted in an educational product, in the form of a suggestion book, aimed at 

teachers, educators, pedagogical coordinators, school managers, supervisors, teacher 

educators and others interested in this topic. In this sense, it is important that mathematics 

teachers reflect on their own teaching practice from the perspective of Ethnomathematics, as 

an intercultural and interdisciplinary pedagogical action, and creative insubordination as a 

relaxation of behavioral rules and rules in order to provoke disciplinary limits practiced in 

schools. 

 

Keywords: Discipline, Ethnomathematics, Indiscipline, Creative Insubordination, 

Mathematics Teachers, Grounded Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

UMA TRAJETÓRIA RUMO À COMPREENSÃO DA INDISCIPLINA 

 

Era uma vez um calouro em uma universidade pública federal que tinha o sonho 

de aprender tudo após a sua entrada no Curso de Licenciatura em Matemática, pois 

entendia que teria os melhores professores, bem como as mais apropriadas condições de 

infraestrutura por se tratar de uma Instituição de Ensino Superior (IES) e, também, por 

se considerar como um estudante que possuía as condições mínimas para que obtivesse 

um bom desenvolvimento em sua aprendizagem. 

Esse calouro é o professor-pesquisador1 que ingressou no Curso de Licenciatura 

em Matemática, pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), em 2009, sendo que 

possuía uma percepção inadequada de que saberia tudo sobre a Matemática ao se 

formar, principalmente, com relação aos conteúdos e às suas intervenções pedagógicas. 

De fato, a universidade proporcionou para esse profissional uma grande 

variedade de conteúdos e ensinamentos, tanto profissional quanto pessoal, mas ao se 

deparar com a realidade acadêmica, vivenciou que, por mais que aprendesse, ainda tinha 

informações que precisavam ser desbravadas, bem como os conteúdos a serem 

aprendidos.  

Nesse sentido, para Nóvoa (2019) uma profissão docente não está pronta e nem 

acabada, pois a cada dia surgem novos desafios com relação aos conteúdos e às 

maneiras de se ensinar ou compartilhar conhecimentos. 

Assim, por mais que o professor-pesquisador entendesse que tinha tido uma boa 

formação em relação aos conteúdos matemáticos, percebeu que ainda teria que estudar e 

pesquisar para que pudesse melhorar a sua base didática, pedagógica e metodológica, 

que estava defasada com relação aos avanços educacionais nessas áreas de estudo. 

Dessa maneira, para o professor-pesquisador, é necessário que os professores 

recém-formados sejam apoiados pelas universidades, pois para Rosa (2010), a realidade 

                                                 

 

1Para Nóvoa (1992), os professores-pesquisadores são aqueles que pesquisam ou refletem sobre a própria 

prática e que pensam e elaboram as suas ações docentes tendo como referência as suas experiências 

docentes. Assim, esses professores assumem a sua própria realidade escolar como um objeto de pesquisa, 

de reflexão e de análise, constituindo-se em um movimento contra-hegemônico, frente ao processo de 

desprofissionalização dos professores, que tem como objetivo a instrumentalização da sua prática 

docente. 
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das escolas e das salas de aula é bem diferente das teorias estudadas nos cursos iniciais 

de formação de professores, nos quais a problemática da indisciplina escolar, 

geralmente, é discutida em sua maioria, por meio de artigos ou de vídeos. 

Adiciona-se a essa necessidade, o fato de que não é em todas as instituições 

educacionais que os professores iniciantes encontram o apoio didático, metodológico e 

pedagógico que necessitam para o desenvolvimento de sua prática docente (ROSA, 

2010). No entanto, o professor-pesquisador teve a sorte de encontrar em sua caminhada 

educacional, profissionais que se dispuseram a auxiliá-lo e apoiá-lo em suas 

necessidades de docente. 

Nesse contexto, o professor-pesquisador também tinha a percepção de que seria 

um profissional exemplar, que possuía um conjunto de concepções didáticas, 

pedagógicas e metodológicas para a utilização em sala de aula e que, também, os alunos 

iriam apreciar o seu modo de lecionar, bem como estariam interessados pelos conteúdos 

matemáticos propostos no cotidiano da escola. 

Ao realizar os estágios obrigatórios e participar de projetos de ensino, dentre os 

quais o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o professor-

pesquisador pode observar que a realidade de sala de aula era totalmente diferente, pois 

quanto mais estudava, mais percebia que ainda precisava aprender outros métodos de 

ensino. 

É importante ressaltar que o principal objetivo do PIBID é apoiar a formação de 

docentes em nível superior para a educação, ao promover uma conexão entre a 

academia e o ambiente público de educação, pois visa inserir os discentes dos cursos de 

licenciatura em contato com a realidade da escola pública para que eles reflitam, durante 

a graduação, sobre o papel dos docentes no contexto educacional brasileiro. 

Nesse sentido, existe a necessidade de ressaltar a importância do PIBID para a 

qualidade da formação inicial dos licenciandos, pois esse programa assumiu um lugar 

importante nas políticas públicas de formação de professores. Assim, é importante 

reiterar a relevância da manutenção, consolidação e avaliação sistemática do PIBID, que 

é gerado pelos seus professores e pelos alunos de Cursos de Licenciatura. 

Além disso, o professor-pesquisador também se conscientizou de que era 

praticamente impossível agradar a todos os alunos, mas que era importante buscar a 

minimização do desinteresse e a redução da desmotivação dos alunos com a utilização 

de suas práticas cotidianas em sala de aula. 
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Desse modo, essa indiferença e essa desmotivação em relação aos conteúdos 

matemáticos, que podem direcionar para um aumento da indisciplina dos alunos, podem 

estar relacionadas com o desenvolvimento de um inútil processo de ensino e 

aprendizagem que é desinteressante, obsoleto, chato, desmotivador (D’AMBROSIO, 

1997). 

Esse fato pode promover a ocorrência de atos indisciplinares em sala de aula 

(ROSA, 2010). Assim, o interesse do professor-pesquisador pela temática relacionada 

com a indisciplina teve início no ano de 2014, quando ainda era licenciando em 

Matemática na UFV. 

De acordo com esse ponto de vista, Rosa (2010) argumenta que os professores 

têm pouco tempo para ouvir e aprender com as experiências e vivências cotidianas dos 

alunos, pois há uma lacuna no processo de ensino e aprendizagem em Matemática 

referente à contextualização das situações-problemas propostas em sala de aula. 

Um dos fatores que o professor-pesquisador percebeu durante o seu processo 

formativo, é que a formação inicial de professores pode influenciar diretamente nos 

fenômenos que possam ocorrer dentro e fora da sala de aula, uma vez que a partir do 

início da docência, o gerenciamento da sala de aula é de sua total responsabilidade. 

Nesse contexto, Ponte, Brocardo e Oliveira (2003) argumentam que os: 

(...) anos iniciais são cruciais para a construção de uma visão realista 

do conhecimento que é relevante para a profissão, assim como para a 

construção de uma identidade profissional docente. Nesse período, o 

professor é solicitado a desempenhar uma variedade de papéis, em 

situações muitas vezes adversas e que exigem respostas imediatas (p. 

84). 

 

Conforme o relatório disponibilizado pela OECD, em 2014, o tempo instrucional 

desperdiçado pelos professores em sala de aula com a indisciplina também está 

relacionado com a qualidade da formação inicial dos professores. 

Em 2014, juntamente com a colaboração de uma licencianda e de dois outros 

professores, sendo um professor da UFV e outro da Secretaria de Estado de Educação 

(SEE), o professor-pesquisador teve a oportunidade de apresentar um pôster no evento 

Simpósio de Integração Acadêmica (SIA), na UFV, pelo PIBID, do qual participava 

naquela época. 

É importante ressaltar que, esse pôster descrevia, de maneira preliminar, na 

visão de licenciandos em Matemática, algumas maneiras para buscar minimizar ou 



 

21 

 

reduzir a indisciplina escolar e as suas influências no processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática dos alunos. 

No PIBID, o professor-pesquisador realizava observações de aulas de 

professores da Educação Básica, regia aulas esporadicamente, nas respectivas escolas, 

propiciava intervenções pedagógicas com o apoio dos professores regentes, além disso, 

também procedia com o atendimento extraclasse por meio do qual tinha um contato 

mais direto com os alunos. 

Porém, apesar desse trabalho ter sido realizado há 4 (quatro) anos, em 2018, o 

professor-pesquisador resolveu reavaliá-lo e analisá-lo para verificar se havia alterações 

com relação à sua abordagem pedagógica. Assim, por meio de sua percepção docente e 

considerando a proposta original, esse profissional constatou que esse trabalho tinha 

mais significado do que na época em que era aluno de graduação, considerando que 

possuía menos experiência na prática docente em sala de aula. 

Nesse contexto, o professor-pesquisador experienciou e vivenciou situações 

adversas em seu dia a dia nas escolas em que lecionou e leciona, como, por exemplo, 

buscar entender os comportamentos por meio de conversas informais e orientar os 

alunos, bem como separar brigas e gerenciar confusões entre esses discentes. Assim, 

apesar de que o processo de formação docente seja muito importante, também é 

necessário ressaltar que as situações como as descritas não foram muito enfatizadas e/ou 

discutidas no decorrer de sua graduação, dificultando, assim, um melhor desempenho 

do professor-pesquisador em suas práticas diárias como docente. 

Observa-se que, para Jung (1981), a função que melhor configura o perfil dos 

professores exemplares é a função sentimento, pois possibilita a criação de uma 

atmosfera psíquica e psicológica indispensável para o processo de ensino e 

aprendizagem, que é capaz de propiciar o desenvolvimento da relação 

professores/alunos. Desse modo, a função sentimento é o processo psicológico que 

avalia, ao realizar julgamentos, ao comparar nuances e qualidades, visando avaliar a 

importância dos elementos para a tomada de decisões direcionadas para os valores 

expressos nessa relação (JUNG, 1981). 

Após algum tempo lecionando, o professor-pesquisador percebeu que as suas 

aulas estavam tendo momentos distintos, como, por exemplo, os alunos se portavam de 

uma maneira silenciosa ou ficavam extremamente agitados. Então, frequentemente o 

professor-pesquisador se questionava se realmente estava satisfeito com a sua atitude e 

o comportamento de seus alunos nas aulas. 
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Dessa maneira, o professor-pesquisador notou que, geralmente, a agitação de 

seus alunos estava relacionada com algum tipo de prática punitiva, como, por exemplo, 

permanecer na escola para o sexto horário, das 11h20min às 12h10min, que é 

disponibilizado no mesmo turno após o término do horário regular das aulas ou a não 

participação nas aulas de Educação Física. Com isso, um silêncio de decepção reinava 

na sala de aula, bem como uma agitação dos alunos para demonstrar a discordância com 

essas penalidades e castigos. 

Contudo, o professor-pesquisador frequentemente se perguntava se estava 

tomando uma atitude correta e coerente ao limitar o acesso de seus alunos à 

aprendizagem de outras disciplinas somente porque perturbavam a sua aula. Então, esse 

profissional se questionava: “Será que posso fazer algo para mudar esta situação que 

estava se tornando rotineira?”, “Existe alguma técnica que não aprendi para se ter uma 

aula interessante e motivadora?” e “Qual é a parcela de responsabilidade dos 

professores para que haja indisciplina numa sala de aula?”. 

Diante dessas indagações, o professor-pesquisador começou a investigar sobre a 

temática relacionada com a indisciplina, observando que não existe uma técnica 

milagrosa para a criação de uma aula perfeita, mas que com mudanças de suas atitudes 

metodológicas e pedagógicas, esse profissional poderia obter êxito nessa busca, mesmo 

que fosse em longo prazo. Nesse sentido, é importante ressaltar que o professor 

pesquisador utilizava um tipo de disciplina considerada negativa, que será discutida na 

seção 1.1.2 dessa dissertação, pois buscava enquadrar os seus alunos em regras 

previamente estabelecidas, por meio das quais havia uma expectativa de submissão e 

obediência às normas escolares (ANDERSON, 2009). 

Desse modo, o professor-pesquisador desejava um comportamento de seus 

alunos que estava distante da realidade observada em suas salas de aula. Com base 

nesse contexto, num certo dia, o professor-pesquisador experimentou utilizar jogos 

manipulativos, como, por exemplo, o jogo Salute2 para que os alunos pudessem 

manipulá-lo em sala de aula ao envolver os conceitos de adição e subtração de números 

naturais, sendo jogado em trios. 

                                                 

 

2O principal objetivo do Jogo Salute é auxiliar os alunos a perceberem a relação entre a adição e a 

subtração ao realizarem o cálculo mental e resolverem problemas relacionados com essas operações 

matemáticas (PASSOS, 2014). 
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Essa experiência possibilitou que o professor-pesquisador obtivesse com essa 

prática uma boa interação e o envolvimento da maioria dos alunos, apesar de que alguns 

discentes ainda estivessem resistentes em participar dessa ação pedagógica em sala de 

aula. Para Rosa e Orey (2012) as pesquisas conduzidas em Educação Matemática 

mostram que os conteúdos matemáticos ensinados nas escolas, bem como o modo que a 

Matemática está sendo ensinada, não acompanharam o desenvolvimento cultural, social 

e tecnológico almejado pela sociedade contemporânea. 

Nesse contexto, é importante que a ação pedagógica dessa proposta educacional 

auxilie o engajamento dos alunos na aprendizagem em Matemática, motivando-os a 

aprender a aprender para auxiliá-los a se transformarem em cidadãos críticos, 

reflexivos e atuantes na sociedade. Esse é um desafio presente em todo o sistema 

educacional (ROSA. OREY, 2017). 

Na aula seguinte, o professor-pesquisador retornou com a utilização da aula 

tradicional, ou seja, utilizando apenas o quadro, o livro e o giz e, consequentemente, o 

desinteresse e a desmotivação dos alunos emergiram em sala de aula novamente. Dias 

depois, o professor-pesquisador utilizou outro tipo de jogo, que era um bingo 

matemático, de acordo com a matéria estudada naquele momento, que estava 

relacionada com a multiplicação de números naturais. Essa ação pedagógica teve uma 

participação mais efetiva dos alunos nessa proposta de trabalho em sala de aula. 

Então, o professor-pesquisador percebeu que o trabalho com alternativas 

pedagógicas em sala de aula poderia trazer mudanças no comportamento dos alunos, 

possibilitando que houvesse questionamentos sobre o conteúdo matemático apresentado 

em sala de aula. Com isso, em sua prática docente diária, o professor-pesquisador 

constatou que, quando os jogos eram utilizados como uma ação pedagógica, os alunos 

se tornavam competitivos e curiosos para aprenderem os conteúdos matemáticos 

propostos em sala de aula. 

A partir dessa experiência, o professor-pesquisador procurou se atualizar em 

relação aos aspectos metodológicos e pedagógicos que são necessários para o 

desenvolvimento da prática docente. Nesse sentido, uma de suas atitudes iniciais mais 

importantes foi de se aproximar dos alunos e conversar também sobre assuntos atuais 

além dos conteúdos matemáticos propostos em sala de aula. 

Nesse sentido, Rosa (2010) afirma que é necessário conhecer os alunos e utilizar 

as suas experiências prévias na tentativa de tornar o ensino e a aprendizagem em 

Matemática em um processo ativo. Diante disso, existe a necessidade de que os 
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professores utilizem estratégias diferenciadas em sala de aula, considerando os aspectos 

socioculturais e o conhecimento matemático tácito3 dos alunos. 

O principal objetivo dessa abordagem foi conquistar o respeito e a confiança dos 

alunos. Consequentemente, o professor-pesquisador percebeu que a sua formação inicial 

não garantiu o desenvolvimento dessa experiência, que foi obtida com a sua recente 

vivência em 4 (quatro) anos de docência. 

Desse modo, nessa busca, o professor-pesquisador teve contato com o livro: A 

Ludicidade e o Ensino de Matemática: Uma Prática Possível, escrito por Eva Maria 

Siqueira Alves, em 2006, que acrescentou possibilidades de práticas lúdicas para a sala 

de aula, que suscitaram nos alunos: a motivação, o interesse, a criatividade e o 

desenvolvimento de sua autonomia. 

Além disso, o professor-pesquisador buscou utilizar outras metodologias que 

proporcionassem para os seus alunos o desenvolvimento de uma consciência crítica e 

reflexiva em relação aos fenômenos e fatos que ocorrem na sociedade, como, por 

exemplo, a utilização de filmes, dinâmicas de grupos, gincanas e de desafios, que 

pudessem exercitar o raciocínio lógico dos discentes. 

Diante desses fatos, a experiência do professor-pesquisador em sua prática 

docente mostrou que a indisciplina não deve ter apenas um lado ruim, pois pode 

também ter um lado desafiador e bom para as mudanças, que pode direcionar os 

professores para o desenvolvimento de uma ação pedagógica em sala de aula que seja 

considerada como insubordinada e criativa. 

Por conseguinte, o professor-pesquisador se questionou: “Qual seria esse lado 

desafiador e bom da indisciplina que não conseguimos perceber?”. Dessa maneira, 

refletindo sobre a sua prática pedagógica, esse profissional se conscientizou que foi a 

indisciplina de suas turmas que provocou o desejo de mudanças de suas atitudes em sala 

de aula, liberando-o de uma conduta tradicional e conservadora para direcioná-lo para 

uma postura construtivista e sociocrítica, que influenciasse positivamente a 

aprendizagem dos alunos. 

                                                 

 

3O conhecimento matemático tácito está relacionado com as maneiras pelas quais os alunos utilizam os 

conceitos matemáticos e se apropriam das experiências matemáticas cotidianas, relacionando-as com as 

próprias vivências, crenças e valores culturais. Os principais componentes desse conhecimento estão 

relacionados com: o simbolismo e a linguagem matemática, os métodos, as operações simbólicas, as 

estratégias, os procedimentos e as técnicas que, frequentemente, são aplicáveis na resolução de problemas 

na vida cotidiana (ROSA; OREY, 2012). 
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Assim, para o professor-pesquisador, esse lado positivo da indisciplina somente 

poderá ser percebido pelos professores que almejam a transformação de sua sala de aula 

em um ambiente democrático de aprendizagem4, que propicie a elaboração de 

atividades curriculares contextualizadas e com significado para os alunos. 

É importante ressaltar que, apesar de os professores terem turmas difíceis, esses 

profissionais podem trazer consigo o desejo da mudança, possibilitando o confronto 

com a zona de conforto relacionada com a sua prática docente cotidiana. Assim, 

Camacho (2000) afirma que o aspecto positivo da indisciplina está vinculado ao 

entendimento do processo educacional como uma construção do conhecimento, por 

meio do qual suscitam nos professores a busca por movimentos e inquietações para 

transformarem a sua prática docente em sala de aula. 

No ponto de vista do professor-pesquisador e de acordo com a sua experiência 

em sala de aula, apesar de que os métodos de ensino e as legislações escolares tenham 

se modificado, a indisciplina nas salas de aulas, principalmente, em Matemática, 

continua desafiando os professores, os gestores escolares, bem como os 

desenvolvedores curriculares na elaboração de práticas pedagógicas que possam 

minimizar esse tipo de comportamento em salas de aula de Matemática. 

Conforme Freiberg, Huzinec e Templeton (2009), a indisciplina dos alunos é um 

fenômeno global que permeia todas as configurações educacionais. Por conseguinte, 

esses autores argumentam que a necessidade da ordem nas escolas, bem como as suas 

implicações para a aprendizagem dos alunos têm sido consistentemente documentadas 

em investigações sobre a problemática relacionada com a indisciplina. 

No decorrer de sua atuação profissional, o professor-pesquisador observou que é 

comum que os alunos conversem em momentos inapropriados, que falem alto, que 

respondam ofensivamente, que se levantem sem autorização e que, às vezes, saiam da 

sala de aula sem permissão, independentemente dos professores que estejam 

ministrando uma determinada disciplina curricular. 

Nesse contexto, o estudo conduzido por Bowen, Jenson e Clark (2004) sobre a 

indisciplina possibilitou o desenvolvimento de uma lista das dez principais condutas 

comportamentais que refletem alguns problemas indisciplinares destacados 

                                                 

 

4O ambiente democrático de aprendizagem “deve propiciar trocas sociais entre pares, oportunidades de 

crianças assumirem pequenas responsabilidades e de tomar decisões, discutir seus pontos de vista, 

expressarem livremente seus pensamentos e desejos, investigar e estabelecer relações” (VINHA, 2000, p. 

89). 
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anteriormente pelo professor-pesquisador. O quadro 1 mostra os 10 atos indisciplinares 

que ocorrem com mais frequência nas escolas. 

 

Quadro 1: Atos indisciplinares mais frequentes nas escolas 

1) Deixar o espaço escolar sem autorização dos pais e da direção da escola. 

2) Agressão física contra outros alunos, como, por exemplo, bater, sufocar, empurrar, 

morder, jogar pedras e beliscar. 

3) Perturbar e importunar os demais alunos com as mãos, os pés e com objetos sem ou 

com a intenção maliciosa de tocá-los inapropriadamente, bem como se apoderar de 

materiais escolares alheios. 

4) Utilização de ameaças e de linguagem desrespeitosa, como, por exemplo, 

xingamentos, comentários humilhantes e insultos verbais. 

5) Utilização inadequada de materiais e móveis escolares, como, por exemplo, chutá-

los ou arremessá-los em outros lugares ou pessoas, escrever nas paredes, tirar 

materiais e equipamentos da mesa sem a permissão dos professores. 

6) Conversar durante a explicação dos professores. 

7) Postar fora do assento da carteira, como, por exemplo, se deslocar durante a 

realização das atividades. 

8) Discordar das orientações dos professores, dificultando o seu cumprimento. 

9) Dificuldade de trabalhar de maneira independente sem a supervisão dos professores. 

10) Comportamento desorganizado e disruptivo, como, por exemplo, a falta de 

conclusão das tarefas de casa, a baixa taxa de conclusão das atividades propostas 

em sala de aula e demora excessiva em sua realização. 

Fonte: Adaptado de Bowen, Jenson e Clark (2004) 

 

O quadro 1 mostra que com relação aos atos indisciplinares mais frequentes nas 

escolas, existe uma relação profunda desses atos com a vivência escolar do professor-

pesquisador, com exceção do ato número 1, pois das escolas em que atuou e atua 

constatou que essas instituições educacionais prezam pelos alunos, pois não admitem a 

saída dos alunos dessas instituições sem o consentimento expresso dos pais ou de seus 

responsáveis. Nesse sentido, essas instituições procedem conforme os pressupostos da 

responsabilidade civil das escolas, pois de acordo com Chrispino e Chrispino (2008), o: 

(...) aluno menor de idade pode (e deve) ser impedido de deixar as 

dependências da escola sem a companhia dos pais ou responsável, e 

permaneça sob guarda até a sua entrega efetiva a quem de direito, ao 

final da aula (p. 78). 

 

Consequentemente, para Chrispino e Chrispino (2008), a doutrina e a 

jurisprudência esclarecem que o “dever de guarda e vigilância não se aplica aos alunos 

maiores de idade, que podem responder pelos seus atos diretamente, com exceção 

daqueles que atinjam direitos de colegas menores” (p. 14). 
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Como, exposto no quadro 1, de acordo com esse contexto, Pappa (2004) 

confirma que atos como “xingar, insultar, agredir verbalmente, brigar, ameaçar, faltar 

com respeito, zombar, desobedecer, intimidar, empurrar” (p. 93) também podem ser 

classificados como atos indisciplinares. 

Assim, a experiência do professor-pesquisador com a problemática proposta 

nesse estudo mostrou que a realidade deparada pelos professores nas escolas, 

diariamente, com relação à indisciplina pode estar relacionada com a dificuldade em 

definir um comportamento adequado para os alunos em salas de aula. 

Nesse direcionamento, McEwan e Damer (2000) argumentam que a 

incapacidade em definir uma conduta adequada para os alunos em salas de aula, bem 

como determinar a sua contrapartida, de uma maneira positiva, em termos 

comportamentais precisos se configuram como um dos principais obstáculos para o 

desenvolvimento de um padrão de comportamento convincente em espaços escolares. 

Por conseguinte, é necessário ressaltar sobre a importância da Matemática no 

contexto da indisciplina, pois a maneira como os professores a utilizam 

metodologicamente no processo de resolução de situações-problema em salas de aula, 

podem propiciar um ambiente que possibilite o desenvolvimento de atos indisciplinares 

(ROSA, 2010). Assim, a execução de tarefas e/ou exercícios desconectados do cotidiano 

dos alunos mostram a dominância de um currículo matemático obsoleto desvinculado 

dos avanços tecnológicos, científicos e pedagógicos, que promove a exclusão social dos 

alunos e o seu abandono das escolas (D’AMBROSIO, 2005). 

Diante disto, o professor-pesquisador percebeu que, nas aulas de Matemática era 

comum a ocorrência de atos indisciplinares, talvez, pelo fato de os alunos, conforme 

constatado por Rosa (2010), não perceberem a presença da Matemática em suas 

atividades diárias, acarretando dificuldades e desmotivação para o processo de ensino e 

aprendizagem de seus conteúdos. Então, é importante definir explicitamente os 

problemas comportamentais que ocorrem dentro e fora das salas de aula para que os 

professores e educadores possam tratá-los efetivamente (MCEWAN; DAMER, 2000). 

Na busca de um aprofundamento sobre a temática referente à indisciplina com 

relação à formação de professores de Matemática, o professor-pesquisador procurou 

refletir sobre a elaboração de uma intervenção pedagógica para ser aplicada no dia a dia 

das salas de aula. Esse fato motivou o professor-pesquisador a se interessar pelo 

Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto 
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(UFOP), pois esse curso poderia contribuir para que pudesse encontrar os subsídios 

necessários para uma análise efetiva da problemática proposta nessa pesquisa. 

Além disso, a participação nesse mestrado também possibilitaria que o 

professor-pesquisador desenvolvesse uma base sólida para a determinação das 

fundamentações teórica e metodológica dessa pesquisa para buscar elementos que 

possam corroborar com o desenvolvimento do objeto de estudo dessa investigação.  

Assim, a compreensão do professor-pesquisador está relacionada com o 

entendimento que a indisciplina pode ser considerada de uma maneira positiva, podendo 

vincular-se o processo educativo como uma “construção do conhecimento, no qual 

emergem falas, movimentos, rebeldia, oposição, inquietação, busca de respostas por 

parte dos professores e dos alunos” (CAMACHO, 2000, p. 41). 

Desse modo, a indisciplina pode ser entendida como uma solução para o 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática e não somente como uma forma de 

punição para os alunos. Nesse contexto, DeVries e Zan (1994) afirmam que a atitudes 

dos professores podem criar um ambiente de aprendizagem que possibilite o 

desenvolvimento de comportamentos positivos ou negativos em sala de aula. 

Por conseguinte, é importante ressaltar que os métodos autoritários para a 

manutenção da disciplina que são utilizados em sala de aula, bem como em Matemática, 

podem estar alinhados com a filosofia behaviorista5, que enfatiza uma modelação do 

comportamento dos alunos por meio do emprego de recompensas e punições 

(SKINNER, 2003). 

De acordo com Kohn (1993), esses modelos estão baseados na obediência 

imediata e inquestionável como um comportamento alvo a ser seguido no ambiente 

escolar. Então, como resultado, esses modelos comportamentais estão frequentemente 

associados com a raiva e, às vezes, resultam na depressão e na baixa autoestima dos 

alunos. 

Dessa maneira, esses fatores contribuíram para a elaboração da questão de 

investigação desse estudo, que tem como objetivo, auxiliar o professor-pesquisador a 

responder a problemática dessa pesquisa: 

                                                 

 

5Skinner (2003) define o ensino como uma forma de extensão da função educacional familiar, pois 

supervisiona as crianças e os adolescentes, gerando comportamentos que sejam úteis para a comunidade. 

Quando utilizados nas escolas, os reforços são arranjados e artificiais e, normalmente, identificados com a 

utilização de treinos, exercícios e práticas, se revelando por intermédio de boas notas, promoções, 

diplomas e graus, bem como por meio da generalização da aprovação. 
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Como os professores de Matemática podem compreender a indisciplina 

dos alunos como um aspecto positivo que possa auxiliá-los na 

transformação da própria prática docente de acordo com as perspectivas 

da Etnomatemática e da Insubordinação Criativa? 

 

Nesse sentido, de acordo com essa questão de investigação, o objetivo geral 

desse estudo é compreender a percepção dos professores de Matemática com relação à 

indisciplina escolar em salas de aulas de Matemática, visando a transformação da 

própria prática docente ao buscar o desenvolvimento de um olhar crítico, reflexivo e 

questionador sobre a problemática desse estudo por meio da Etnomatemática e da 

Insubordinação Criativa. Nesse sentido, os objetivos específicos dessa investigação são: 

a) Discutir com os professores de Matemática as conceituações de disciplina, 

indisciplina, de Etnomatemática e Insubordinação Criativa por meio da 

realização do grupo focal adaptado. 

b) Aprofundar relatos das práticas docentes dos participantes em sala de aula, 

bem como o esclarecimento das respostas dadas para as questões do 

questionário inicial e final, das entrevistas semiestruturadas e da adaptação 

do grupo focal.  

c) Promover uma interação entre todos os participantes do estudo por meio da 

realização de um grupo focal adaptado (via GoogleMeet), visando fomentar 

uma discussão aprofundada sobre a temática estudada. 

d) Analisar as experiências dos participantes do estudo, visando a obtenção de 

dados mais específicos sobre a prática docente por meio dos instrumentos de 

coleta de dados. 

 

É importante ressaltar que, de um modo geral, a indisciplina é percebida de uma 

maneira negativa, mas nessa investigação, o professor-investigador abordou essa 

problemática de uma maneira que esse tema seja considerado motivador para o 

desenvolvimento de uma postura positiva para os professores de Matemática. 

Por conseguinte, é necessário que os professores superem a noção de disciplina 

como bom comportamento, ampliamos a sua conceituação para que possam construir 

uma convivência sadia com os alunos no ambiente escolar. Essa compreensão 

disciplinar envolve a atuação e o envolvimento dos alunos no processo de ensino e 



 

30 

 

aprendizagem em Matemática, possibilitando a sua participação ativa por meio do 

diálogo, para emitirem opiniões, tomarem decisões e se expressarem livremente. 

Então, para finalizar essa seção, além da parte introdutória dessa dissertação, o 

restante desse documento está estruturado da seguinte maneira: 

O Capítulo I apresenta a revisão de literatura referente aos principais tópicos 

teóricos relacionados com essa investigação, bem como uma análise aprofundada das 

principais teorias que fundamentaram esse estudo, que buscaram responder questões 

relacionadas com a disciplina, com a indisciplina, com a Etnomatemática e com a 

Insubordinação Criativa. 

O Capítulo II apresenta a metodologia utilizada na realização dessa investigação, 

descrevendo como foi utilizado cada um dos instrumentos metodológicos necessários 

para a coleta de dados. Esse capítulo também descreve como foi realizada a análise dos 

dados e a interpretação dos resultados que foram obtidos nessa pesquisa por meio da 

utilização dos pressupostos metodológicos da Teoria Fundamentada nos Dados. 

O Capítulo III apresenta os resultados obtidos da análise dos dados que foram 

coletados por meio dos questionários (inicial e final), as entrevistas semiestruturadas e o 

grupo focal adaptado, que foram codificados por meio das codificações aberta e axial. 

O Capítulo IV apresenta a interpretação dos resultados que foram obtidos por 

meio da elaboração de categorias conceituais que tinham como objetivo auxiliar o 

professor-pesquisador no desenvolvimento da resposta à questão de investigação desse 

estudo. 

O Capítulo V apresenta uma possível resposta obtida para a problemática dessa 

pesquisa. Em seguida, as considerações finais foram elaboradas, bem como as possíveis 

contribuições desse estudo para a Educação Matemática. 

As referências bibliográficas, os anexos e os apêndices também compõem a 

estrutura dessa pesquisa. 

É importante ressaltar que um produto educacional foi elaborado no formato de 

um caderno de sugestões, que foi desenvolvido com base nos resultados obtidos nesse 

estudo. Esse produto educacional é composto por 5 (cinco) seminários, que podem 

possibilitar que os professores discutam sobre a disciplina e a indisciplina em aulas de 

Matemática. 

Assim, essa abordagem busca o desenvolvimento de ações pedagógicas que 

visem minimizá-las e/ou reduzi-las por meio da elaboração de atividades relacionadas 

com a questão sociocultural dos alunos e, também, com a utilização das bases teóricas 
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do Programa Etnomatemática e da Insubordinação Criativa. Os principais objetivos 

desse produto educacional são: 

a) Apresentar uma proposta formativa alicerçada na colaboração que está 

estruturada na perspectiva de seminários de estudos, com o objetivo de 

subsidiar os formadores em espaços de formação continuada de professores.  

b) Proporcionar um espaço formativo dialógico para pautar as situações 

indisciplinares que podem ocorrer no ambiente escolar. 

c) Contribuir para a transformação da prática docente dos professores de 

Matemática, ampliando a sua compreensão da indisciplina em sala de aula. 

A base teórica utilizada para a elaboração desses seminários está relacionada 

com o Programa Etnomatemática, que visa promover a formação continuada dos 

professores a partir do diálogo desses profissionais com o professor-pesquisador e das 

vivências das práticas socioculturais da Matemática que são desencadeadas nos 

ambientes escolares.  

Esses seminários também visam mostrar, por meio de um processo dialógico, 

para os professores de Matemática, a compreensão da indisciplina dos alunos como um 

aspecto positivo que poderá auxiliá-los na transformação de suas práticas docentes de 

acordo com uma perspectiva relacionada com a Insubordinação Criativa, que visa 

propiciar uma reflexão compartilhada de suas próprias práticas, reforçando que: 

Refletir sobre a prática pedagógica parece ser um dos pontos de 

partida, pois compreender o processo de construção de conhecimento 

pedagógico de forma compartilhada implica compreender como se 

constitui esse processo no cotidiano escolar, local de encontros e 

desencontros, de possibilidades e limites, de sonhos e desejos, de 

encantos e desencantos, de atividade de reflexão, de interação e de 

mediação nessa construção que não é unilateral, mas acontece à 

medida que compartilhamos experiências, vivências, crenças, saberes, 

etc. numa ciranda que não se esgota, ao contrário, se desdobra, se 

modifica, se multiplica, revela conflitos e se amplia (BOLZAN, 2002, 

p. 27). 

 

De acordo com esse contexto e com a fundamentação teórica utilizada pelo 

professor-pesquisador, a proposta de formação continuada para esses professores está 

relacionada com as práticas colaborativas e de interação entre esses profissionais. Nesse 

direcionamento, para o desenvolvimento dos seminários, a perspectiva de formação 

continuada de professores que dialoga com o Programa Etnomatemática é a 

Colaborativa, que de acordo com Nacarato (2011), busca articular a formação prática 

dos professores com a sua reflexão teórica. 
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Desse modo, os professores são profissionais que necessitam de ações 

colaborativas para o seu desenvolvimento profissional, pois visam a valorização das 

práticas de colaboração e de investigação, porque esses profissionais também são 

produtores de conhecimentos a partir de suas práxis docentes (NACARATO, 2011). 

Consequentemente, essa abordagem poderá propiciar o diálogo dos professores com o 

professor-pesquisador sobre as suas vivências relacionadas com as práticas matemáticas 

socioculturais relacionadas com a indisciplina, que são desencadeadas nos ambientes 

escolares. 

Nesse direcionamento, a Etnomatemática se configura, no contexto da proposta 

desses seminários, como uma fundamentação teórica e metodológica embasada na 

perspectiva sociocultural da Matemática, que tem como objetivo a troca de 

conhecimentos matemáticos por meio das “relações entre indivíduos de uma mesma 

cultura (intraculturais) e, sobretudo, as relações entre indivíduos de culturas distintas 

(interculturais) ” (D’AMBROSIO, 2004, p. 42). 

Conforme proposto por Rosa (2010), a partir dessas formas de interação, 

ocorrem as trocas de experiências e de aquisição de novos conhecimentos matemáticos 

que podem fomentar a ação desses professores e redimensionar o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática, cujo objetivo é minimizar e/ou reduzir os efeitos da 

indisciplina nas aulas de Matemática. 

Por isso, torna-se importante refletir sobre essa proposta de seminários para a 

formação continuada de professores de Matemática, na perspectiva da Etnomatemática, 

como uma ação pedagógica intercultural e interdisciplinar para provocar os limites 

disciplinares dos conteúdos matemáticos ensinados nas escolas. Outro objetivo 

importante desses seminários é entender como os professores de Matemática podem 

compreender a indisciplina dos alunos como um aspecto positivo para que possa 

auxiliá-los na transformação de sua prática docente. 

Contudo, para que seja possível compreender o ambiente relacionado com o 

movimento de Insubordinação Criativa, bem como a sua conexão com a perspectiva 

Etnomatemática, é de fundamental importância a descrição do contexto em que essas 

práticas são desenvolvidas. Assim, é necessária a utilização dos registros realizados 

pelos professores, que podem ser coletados antes, durante e após a realização desses 

seminários, por meio da inserção de seus diários como fonte de coleta de dados, para 

que esses profissionais possam participar ativamente dessa ação pedagógica, 

potencializando, assim, a sonorização de seus conhecimentos. 
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Desse modo, esses seminários buscam destacar a contribuição para o processo 

de ensino e aprendizagem em Matemática por meio da utilização de práticas 

matemáticas socioculturais que possibilite as interconexões entre a cultura e a 

Matemática, visando, assim, transformar positivamente a indisciplina dos alunos em 

sala de aula de uma maneira insubordinada e criativa. Então, é importante mostrar uma 

visão positiva da indisciplina para ressaltar a concepção de que não existe apenas um 

único modo de ensinar, além de instigar o interesse para a utilização de recursos 

didáticos e pedagógicos que possam contribuir para o desenvolvimento do raciocínio 

lógico dos alunos, motivando-os para o desenvolvimento de sua aprendizagem. 

É importante ressaltar que os seminários que compõem os blocos de atividades 

desse produto educacional foram desenvolvidos para possibilitar o entendimento da 

percepção dos professores de Matemática com relação à indisciplina escolar em salas de 

aulas, por meio da proposição de ações pedagógicas que visem o desenvolvimento da 

postura comportamental dos alunos, bem como a transformação da própria prática 

docente ao buscar o desenvolvimento de um olhar crítico, reflexivo e questionador 

sobre a problemática desse estudo. 

Dessa maneira, esse produto é direcionado para professores, educadores, 

coordenadores pedagógicos, gestores escolares, supervisores, formadores de professores 

e demais interessados nessa temática e, também, para a sua utilização pelos professores 

da Educação Básica, do Ensino Técnico e/ou para a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). 
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CAPÍTULO I 

 

1 UMA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA COMPREENDER A 

PROBLEMÁTICA RELACIONADA COM A INDISCIPLINA 

 

O principal objetivo deste capítulo é propiciar uma fundamentação teórica6 

relacionada com a concepção da Disciplina, da Indisciplina, do Programa 

Etnomatemática e da Insubordinação Criativa, que está relacionada com o 

desenvolvimento de uma prática docente que seja direcionada para a compreensão e a 

aplicação dos conteúdos matemáticos pelos professores por meio da condução de um 

trabalho de campo relacionado com a sua cultura. 

Desse modo, o foco da revisão de literatura desse estudo está fundamentado nos 

seguintes tópicos: 

a) Discutindo a Conceituação de Disciplina 

 Disciplina Positiva 

 Disciplina Negativa 

b) Discutindo a Conceituação de Indisciplina 

 Indisciplina Positiva 

 Indisciplina em Salas de Aula de Matemática 

c) Programa Etnomatemática 

d) Discutindo a Insubordinação Criativa em Educação Matemática 

e) Aproximações entre a Disciplina, a Indisciplina, o Programa Etnomatemática 

e a Insubordinação Criativa. 

Um dos principais objetivos do desenvolvimento dessa fundamentação teórica é 

caracterizar a temática da disciplina e da indisciplina por meio de concepções 

diferenciadas das conceituações habituais que são comumentemente discutidas em 

ambientes acadêmicos. 

                                                 

 

6É importante ressaltar que o professor-pesquisador, durante a revisão de literatura, não encontrou 

registros de pesquisas desenvolvidas sobre a problemática relacionada com esse estudo, pois essa 

temática que relaciona a Etnomatemática, a Indisciplina Escolar e a Insubordinação Criativa ainda é 

pouco explorada no campo da Educação Matemática. 
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Assim, apresenta-se a fundamentação teórica para cada um desses tópicos e seus 

subtópicos, de acordo com o estudo da revisão de literatura relacionada com a 

problemática dessa pesquisa. 

 

1.1 Discutindo a Conceituação de Disciplina 

 

Em geral, para que o processo de ensino e aprendizagem seja realizado de uma 

maneira eficaz em qualquer instituição de ensino, existe a necessidade de que a 

disciplina prevaleça, pois pode ser considerada como um pré-requisito para que os 

alunos possam conquistar as oportunidades oferecidas pelas escolas (SEIFERT; 

VORNBERG, 2002). Nesse sentido, a sociedade espera que as escolas ofereçam para os 

seus alunos um ambiente seguro onde possam ser acadêmica e socialmente bem-

sucedidos. Desse modo, é importante que os alunos demonstrem atitudes e 

comportamentos aceitáveis interna e externamente ao ambiente escolar (WARD, 2007). 

No entanto, as escolas se defrontam com problemas diários de indisciplina que 

envolvem os alunos e, também, os professores. Assim, a manutenção da disciplina no 

contexto escolar constitui uma preocupação constante, pois se refere também ao 

cumprimento de responsabilidades específicas dos alunos (ZECHI, 2008). Desse modo, 

apesar de as escolas possuírem um corpo discente proveniente de níveis sociais e 

culturais distintos, os alunos devem obediência a um conjunto de regras e normas que 

são estabelecidos por um determinado grupo detentor do poder, muitas vezes alheios às 

necessidades dos alunos. (ROSA, 2010). 

Contudo, Richard (2003) afirma que as escolas por serem instituições sociais 

que integram indivíduos que provêm de diferentes classes sociais, realidades culturais 

distintas e experiências diversas, necessitam de um sistema organizado de disciplina que 

garanta um ambiente ordenado que possibilite o bom funcionamento das salas de aula 

que possibilitem o desenvolvimento do processo de ensino e da aprendizagem. Do 

ponto de vista social, Richard (2003) argumenta que a disciplina está relacionada com o 

desenvolvimento da boa conduta, que é uma característica importante de indivíduos que 

têm como objetivo o cumprimento das normas e das regras existentes na sociedade. 

Por conseguinte, existe a necessidade de que as escolas criem uma ambiência 

segura para todos os membros da comunidade escolar, evidenciando o estabelecimento 

de um ambiente propício para o ensino e para a aprendizagem. Então, os problemas 
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relacionados com a indisciplina no cotidiano escolar têm acometido as instituições de 

ensino, pois também estão vinculados com as situações econômicas e políticas, sendo 

decorrentes da sociedade e de seu sistema de ensino. Consequentemente, a indisciplina 

se manifesta nas escolas, podendo ser provocadas pelas tensões originadas na relação 

educativa, bem como na dinâmica das salas de aula (ZECHI, 2008). 

Nesse direcionamento, é importante ressaltar que os resultados da pesquisa 

conduzida pela Organisation for Economic Co-operation and Development7 (OECD, 

2014), para os anos de 2008 e 2013, indicam que os professores brasileiros são os 

profissionais em educação que mais relataram sobre a dependência de uma porção 

significativa do tempo de aula para a manutenção da ordem na sala. No ano de 2008, o 

total de tempo de instrução desperdiçado em salas de aula no Brasil foi de 18% 

enquanto em 2013 esse desperdício aumentou para 20%. É importante ressaltar que, de 

acordo com os resultados dessa pesquisa, a média internacional de desperdício de tempo 

instrucional é de 13% (OECD, 2014). 

De acordo com essa organização internacional, esse fato posiciona o Brasil 

como o país campeão internacional em indisciplina, sendo que 60% dos professores 

relataram lidar diariamente com o comportamento inadequado dos alunos, pois buscam 

gerenciá-los em sala de aula. Além disso, o relatório dessa organização internacional 

também destaca que os professores brasileiros utilizam 13% de seu tempo instrucional 

para a realização de trabalhos burocráticos, sendo que, efetivamente, aproveitam 67% 

de seu tempo para o desenvolvimento de sua prática pedagógica em sala de aula 

(OECD, 2014). 

Figura 1: Utilização do tempo na sala de aula no Brasil 

 
Fonte: Adaptado dos resultados da pesquisa realizada pela OECD (2014) 

 

                                                 

 

7Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
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A figura 1 mostra a utilização do tempo em salas de aula no Brasil conforme a 

pesquisa divulgada pela Organisation for Economic Co-operation and Development, 

em 2014, contudo, embora esteja fundamentada em dados, há muitas particularidades no 

Brasil, que não podem ser generalizadas para outras situações similares, pois há escolas 

nas quais os problemas de indisciplina são pontuais. Consequentemente, os percentuais 

relacionados com essas situações específicas precisam ser analisados de acordo com as 

realidades distintas. 

Continuando com essa discussão, conforme o relatório atual da OECD (2020), a 

média de aproveitamento do tempo de aulas pelos professores brasileiros é de 67%, 

mesmo índice do relatório divulgado em 2014. Esse percentual mantém o Brasil como o 

terceiro país do mundo com o menor índice nesse quesito, estando atrás apenas da 

África do Sul e da Arábia Saudita. Nesse sentido, é importante ressaltar que a média dos 

países que integram essa organização é de 78% do aproveitamento do tempo das aulas. 

Esse relatório também mostra que 55% dos professores brasileiros lidam com 

indisciplinas diariamente, bem como revela que esses profissionais utilizam 22% do 

tempo instrucional de sua prática docente nas escolas para a realização de trabalhos 

burocráticos institucionais enquanto 11% do tempo de instrução é desperdiçado em 

salas de aula (OECD, 2020). 

Os dados apresentados pelas pesquisas realizadas pela OECD, divulgados em 

2014 e em 2020, com relação à questão disciplinar dos alunos, revelam que essa 

problemática se tornou uma das principais dificuldades para o desenvolvimento do 

trabalho docente, preocupando os professores, os educadores e os gestores. 

Nesse contexto, Zechi (2008) argumenta que, além da responsabilidade de 

ensinar, é importante que os professores também estejam conscientes sobre a influência 

da indisciplina no aprendizado em sala de aula para que possam buscar alternativas 

pedagógicas para reduzi-la ou minimizá-la, evitando, assim, a sua produção, reprodução 

ou potencialização no ambiente escolar. 

A disciplina escolar está relacionada com os anseios da comunidade na qual as 

escolas estão inseridas através de um sistema de relações, regras, normas, recompensas 

e sanções que visam desenvolver, progressivamente, a autodisciplina nos alunos. Assim, 

a disciplina escolar também é percebida como um sistema de regras, punições e 

estratégias comportamentais apropriadas para regulação da conduta dos alunos, bem 

como para a manutenção da ordem nas escolas (RICHARD, 2003). 
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De acordo com Bear (2010), existem dois objetivos da disciplina nas escolas: a) 

a garantia da segurança dos alunos, dos professores e da equipe escolar e b) a criação de 

um ambiente propício para a aprendizagem e para o ensino. Então, a disciplina é 

necessária para o sucesso educacional dos alunos, bem como pela qualidade do processo 

de ensino e aprendizagem nas escolas. Assim, a disciplina pode ser definida como um: 

(...) conjunto de regras e obrigações de um determinado grupo social e 

que em acompanhado de sanções nos casos em que as regras e/ou 

obrigações forem desrespeitadas. (...) [e ainda] é um conjunto de 

regras de conduta, estabelecidas para manter a ordem e o 

desenvolvimento normal de atividades em uma aula ou num 

estabelecimento escolar (PARRAT-DAYAN, 2018, p. 20). 

 

Por conseguinte, é importante ressaltar que como toda a criação sociocultural, o 

conceito de disciplina não é estático, nem uniforme e nem universal, pois se relaciona 

com um conjunto de valores e expectativas que variam no decorrer da história, entre 

culturas diferentes e nas diversas classes sociais (PARRAT-DAYAN, 2018). 

Assim, a disciplina pode ter significados distintos: se, para alguns professores, a 

disciplina significa ter o caderno organizado, para outros pode significar que uma turma 

será caracterizada como disciplinada se estiver em silêncio absoluto. Dessa maneira, a 

disciplina também se transforma, pois depende do contexto sociocultural em que está 

inserida (PARRAT-DAYAN, 2018). 

Esse contexto mostra, de acordo com Maphosa (2011), a importância de que os 

professores e educadores encontrem maneiras eficazes para que possam lidar com os 

problemas indisciplinares, pois, a manutenção de um ambiente de aprendizado 

disciplinado é um pré-requisito para a condução do processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos, pois visa torná-los cidadãos sociais, produtivos, responsáveis e ativos na 

sociedade. 

Desse modo, Maphosa (2011) destaca que um dos principais objetivos da 

disciplina é encorajar o desenvolvimento moral, físico e intelectual, bem como o 

desenvolvimento do senso de responsabilidade nos alunos, pois tem como meta 

assegurar o desenvolvimento do caráter e da cidadania desses aprendizes. Assim sendo, 

ressalta-se a existência das disciplinas escolares: positiva e negativa. 
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1.1.1 Disciplina Positiva 

 

O conceito de disciplina positiva, de acordo com Nelsen (2015), fundamentou-se 

epistemologicamente nos ensinamentos de Alfred Adler (1870-1973), um médico e 

psicólogo austríaco, bem como de Rudolf Dreikurs (1897-1972), um psiquiatra e 

educador austríaco. Esse tipo de disciplina está fundamentado no respeito mútuo e na 

cooperação por meio do encorajamento e da compreensão que, também, estão aliados à 

firmeza de posicionamentos. 

Desse modo, Nelsen (2015) também afirma que a disciplina positiva é o alicerce 

para o ensino de competências importantes para a formação de indivíduos seguros, 

autoconfiantes e decididos para atuarem na sociedade. Desse modo, esse tipo de 

disciplina busca reforçar os acertos por meio da minimização dos erros, pois está 

apoiada na empatia, na paciência, na compreensão, no acolhimento, no respeito à 

individualidade, nos limites, no autoconhecimento e, também, nos exemplos positivos 

que rejeitam a violência física, psicológica e verbal. 

A disciplina positiva pode ser considerada como uma abordagem filosófica e 

prática, que possibilita o desenvolvimento de um modelo educativo composto pela 

firmeza, pelo afeto e pela empatia que os professores podem utilizar com os alunos 

(NELSEN, 2015). O quadro 2 mostra uma comparação entre o comportamento em 

escolas tradicionais com aquelas instituições de ensino que adotam a disciplina positiva 

como uma abordagem filosófica comportamental. 

 

Quadro 2: Comparação entre o comportamento em escolas tradicionais com as 

escolas que adotam a disciplina positiva 

Comportamentos Escolares 

 Práticas tradicionais e 

dominantes nas escolas 

Disciplina positiva com foco na 

resolução de problemas 

Fundadores 

teóricos 

Práticas comuns de Pavlov, 

Thorndike e Skinner. 

Adler, Dreikurs, Glasser, Nelsen, Lott e 

Dinkmeyer. 

 

Motivação do 

comportamento 

Os alunos respondem às 

recompensas e às punições em 

seus ambientes. 

Os alunos procuram desenvolver o senso 

de aceitação (conexão) e importância 

(significado) com o próprio contexto 

sociocultural. 

Em qual 

momento os 

indivíduos mais 

influenciam o 

comportamento 

dos outros 

 

Quando um comportamento 

indisciplinar específico está 

ocorrendo. 

 

Essa influência ocorre constantemente no 

relacionamento que é fundamentado em 

respeito mútuo. 
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Identificação 

das ferramentas 

mais poderosas 

para os adultos 

 

 

Há controle, recompensas e 

punições. 

Existe empatia, entendimento da 

perspectiva de outros indivíduos, 

colaboração na resolução do problema, 

gentileza e firmeza ao mesmo tempo e 

realizar o acompanhamento das normas e 

regras que foram previamente 

combinadas pelas partes. 

 

 

O respeito é (...) 

(...) obediência e a 

observância nos 

relacionamentos por meio dos 

quais a dignidade e o respeito 

aos adultos são primordiais 

nessa relação. 

 

(...) mútuo, em relacionamentos nos quais 

cada indivíduo tem direitos iguais à 

dignidade e ao respeito. 

 

Resposta aos 

comportamentos 

inapropriados 

 

 

Há a censura, o isolamento e a 

punição. 

Identifica o comportamento sem a 

necessidade de humilhar ou de culpar os 

alunos, foca em soluções, realiza o 

acompanhamento das normas e regras 

mutuamente combinadas, aborda as 

crenças ocultas no comportamento. 

Resposta aos 

comportamentos 

perigosos e 

destrutivos 

 

Existe a censura, o isolamento 

e a punição. 

Acompanhamento honesto sobre as 

normas e regras mutuamente combinadas 

sem interferir na conduta que os alunos 

estão experimentando como resultado de 

suas escolhas ou suas ações. 

O aprendizado é 

maximizado 

quando (...) 

Os adultos têm um controle 

efetivo sobre o 

comportamento dos alunos. 

Os alunos desenvolvem um senso de 

aceitação, pertencimento e contribuição. 

Fonte: Adaptado de Chadsey e McVittie (2006) 

 

Assim, esse quadro evidencia as divergências dos comportamentos escolares 

entre as escolas que adotam práticas tradicionais de ensino com as instituições que 

utilizam a disciplina positiva com foco na resolução de problemas. Esse fato mostra que 

nas escolas tradicionais, são dominantes as recompensas para os alunos quando há uma 

obediência às regras impostas, bem como um acato às punições quando são contrários 

às normas estabelecidas, tendo assim o controle absoluto dos alunos e uma impressão de 

respeito mútuo com direitos iguais. 

Diante dessas comparações, Nelsen (2015) argumenta que a disciplina positiva é 

uma abordagem ideal para o desenvolvimento comportamental da sociedade, bem como 

das escolas em geral, contudo, há muito trabalho a ser realizado para que se tenha o 

mínimo de avanço em relação à temática, pois nas escolas a realidade disciplinar é 

diferente e complexa. No entanto, essa problemática deve estar inserida nas discussões 

escolares. 

Por conseguinte, a disciplina positiva está relacionada com uma escolha na 

maneira de conduzir o processo de ensino e aprendizagem por meio da colocação dos 
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limites necessários nas condutas indesejadas através do estabelecimento de diálogos e 

cooperação dos professores com os alunos (MAPHOSA, 2011). 

A disciplina positiva visa beneficiar os alunos e os professores por meio da 

proposição de um processo de ensino e aprendizagem que contenha momentos de lazer, 

de distração e de gentileza, mas, ao mesmo tempo, que seja conduzido com pulso e 

firmeza em relação às regras e às normas (NAKER; SEKITOLEKO, 2009). 

De acordo com Nelsen (2015), normalmente, as punições e as restrições são 

aplicadas como consequência da ausência de disciplina, contudo, a utilização dessas 

medidas disciplinares é questionável caso os professores inviabilizem a realização de 

um diálogo saudável com os alunos a respeito de seus atos. 

Reforçando a perspectiva da disciplina positiva escolar, Naker e Sekitoleko 

(2009) afirmam que esse tipo de disciplina implica na orientação dos comportamentos 

dos alunos para auxiliá-los a assumirem a responsabilidade para tomarem decisões 

conscientes para que sejam de seu melhor interesse no ambiente escolar. 

Dessa maneira, Parrat-Dayan (2018) comentam a disciplina positiva: possibilita 

que os alunos acessem a cultura da responsabilidade e compreendam que as suas ações 

têm consequências. Contudo, esses autores também afirmam que ser disciplinado não 

significa obedecer cegamente às normas, pois existe a necessidade de seguir as próprias 

regras de conduta em função dos valores e objetivos que se pretende alcançar. 

Desse modo, a disciplina positiva envolve o direcionamento do comportamento 

dos alunos por meio a aplicação de várias estratégias proativas, como, por exemplo, 

resolver problemas ou atividades que busquem a reflexão de seus atos e discutir sobre a 

perspectiva de mudanças no futuro, para que possam direcioná-los para a sua 

autodisciplina, podendo possibilitar o desenvolvimento de suas competências 

socioculturais e confiança (NAKER; SEKITOLEKO, 2009). 

Nesse contexto, o desenvolvimento da disciplina positiva prospera na utilização 

de abordagens docentes proativas, capacitantes e cooperativas para o desenvolvimento 

do comportamento dos alunos (MAPHOSA, 2011). 

Ressalta-se que as percepções dos professores em relação aos alunos também 

contribuem para o desenvolvimento de uma disciplina positiva em sala de aula, pois 

esses profissionais são os responsáveis para orientá-los nesse processo comportamental, 

direcionando-os para uma melhoria no desempenho escolar (REINKE, LEWIS-

PALMER; MERRELL, 2008). 
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Por outro lado, como uma maneira de manutenção da disciplina positiva, Bear 

(2010) recomenda que as escolas ofereçam múltiplas oportunidades para que os alunos 

possam aplicar as suas habilidades morais e sociais na resolução de problemas, bem 

como no desenvolvimento de comportamentos responsáveis. 

Essas oportunidades devem incluir reuniões frequentes com os alunos por meio 

das quais os problemas disciplinares nas escolas sejam abordados e discutidos em salas 

de aula. Assim, de acordo com Squelch (2000), a disciplina positiva é uma das 

principais características das escolas consideradas efetivas no processo educacional. 

 

1.1.2 Disciplina Negativa 

 

A disciplina negativa surge “quando há uma relação exagerada entre disciplina e 

obediência ou disciplina e submissão (...). O elemento negativo aparece quando a 

conduta que o professor classifica como inadequada for taxada de indisciplina” 

(PARRAT-DAYAN, 2018, p. 20-21). 

Além disso, se os alunos conversam com os seus colegas para que possam 

buscar a solução de um determinado problema proposto em sala de aula ou se não 

concordam com o processo de resolução demonstrado pelos professores, então, essas 

condutas não devem ser consideradas como atos indisciplinares, mas, como situações 

associadas à sua autonomia e criatividade (PARRAT-DAYAN, 2018). Nesse sentido, 

Aquino (1996) afirma que: 

(...) com a crescente democratização política do país e, em tese, a 

desmilitarização das relações sociais, uma nova geração se criou. 

Temos diante de nós um novo aluno, um novo sujeito histórico, mas, 

em certa medida, guardamos como padrão pedagógico a imagem 

daquele aluno submisso e temeroso. De mais a mais, ambos, professor 

e aluno, portavam papéis e perfis muito bem delineados: o primeiro, 

um general de papel; o segundo, um soldadinho de chumbo. É isto que 

devemos saudar? (p. 43). 

 

Então, é necessário que os professores observem e reflitam constantemente com 

relação às suas práticas docentes sobre as quais os atos e as ações por parte de seus 

alunos podem ser considerados como indisciplina. Por conseguinte, Parrat-Dayan 

(2018) argumentam que: 

Se a disciplina só existe pelo medo que o aluno tem de ser castigado 

ou quando o professor adota uma postura autoritária para estabelecê-

la, ela se torna negativa porque, em vez de permitir que o aluno cresça 
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e conquiste sua autonomia, ela o infantiliza e o mantém dependente 

(p. 21). 

 

É importante ressaltar que a disciplina negativa também é conhecida como a 

disciplina tradicional que é baseada em respostas reativas em oposição às abordagens 

proativas (ANDERSON, 2009). 

Consequentemente, esse tipo de disciplina nas escolas pode assumir a forma de 

punição corporal, emocional ou psicológica, que é realizada pelos professores e por 

outros funcionários da escola, na crença de que esses meios disciplinares são adequados 

para corrigir, controlar, educar ou modificar o comportamento dos alunos (ENNEW, 

2008). 

Nesse contexto, Parrat-Dayan (2018) argumentam que a disciplina é entendida 

como um conjunto de regras e obrigações desenvolvidas pelos membros de um 

determinado grupo cultural. No entanto, geralmente, essas normas estão acompanhadas, 

negativamente, de sanções nos casos em que as regras e/ou obrigações forem 

desrespeitadas. 

Essa disciplina está relacionada com o exercício do poder dos professores sobre 

os alunos, que é outorgado pelos pais que lhes deixam exercer essa autoridade por um 

tempo limitado (PARRAT-DAYAN, 2018). Nessa perspectiva, os resultados do estudo 

conduzido por Petinarakis, Gentili e Sénore (1997) mostram que a disciplina não pode 

ser considerada como um sinônimo de poder, pois deve ser utilizada como um 

instrumento para o sucesso dos alunos. 

Conforme esses resultados, é importante que a disciplina seja compreendida 

como uma maneira de ser e de comportamento que possibilita aos alunos alcançarem o 

seu desenvolvimento pleno para que possam se conscientizar da existência dos outros e, 

ao mesmo tempo, respeitarem as regras como um requisito útil para o desenvolvimento 

de uma ação social transformadora. 

De acordo com Ennew (2008), a disciplina negativa descreve um sistema em que 

os alunos não podem participar da elaboração dos próprios processos disciplinares. 

Então, Santos (2001) destaca que a disciplina negativa implica no excesso de relações 

de poder que impedem reconhecimento dos alunos ou o exercício de sua liberdade, 

configurando o oposto das possibilidades da sociedade democrática contemporânea. 
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1.2 Discutindo a Conceituação de Indisciplina 

 

As conceituações relacionadas com a indisciplina são polêmicas porque não são 

consensuais e nem universais, pois o assunto é complexo e tem uma multiplicidade de 

interpretações que variaram no decorrer da história (ANDERSON, 2009). De acordo 

com Guimarães (1996), a indisciplina não pode ser considerada como um fenômeno 

recente porque constitui uma preocupação de todas as épocas. 

Nesse sentido, ressalta-se também que a indisciplina escolar não tem mantido as 

mesmas características ao longo dos anos, pois não pode ser considerada como um 

fenômeno estático, uma vez que se diferencia daquela observada em décadas anteriores 

(GARCIA, 2009). 

Para Parrat-Dayan (2018), geralmente, o conceito de indisciplina é definido em 

relação à conceituação de disciplina, que significa um conjunto de regras de condutas 

comuns a um determinado grupo cultural ou coletividade, que visa à manutenção da 

ordem e, por extensão, a obediência às regras pré-estabelecidas. Evocam-se também que 

as sanções e os castigos são impostos quando não há obediência às normas e as regras 

que forem desrespeitadas. 

Então, para Timothy (2008), a indisciplina pode ser considerada como um 

conceito oposto à disciplina, pois é qualquer ato que não se conforma com os valores 

sociais e normas impostas pelas instituições de ensino que tem como objetivo a 

aplicação de regras e normas comportamentais. 

Consequentemente, a disciplina pode ser compreendida como um sinônimo de 

obediência e submissão às regras enquanto a indisciplina é entendida como qualquer 

comportamento inadequado, rebeldia ou discordância (TIMOTHY, 2008). 

Desse modo, o conceito de disciplina está relacionado com a existência de regras 

e o de indisciplina, com a desobediência às essas normas. Além disso, as situações 

relacionadas com a disciplina e a indisciplina podem estar interligadas, coexistindo, pois 

a partir da ausência de uma, acredita-se que a outra possa predominar (ZANDONATO, 

2004). 

Assim, existe a necessidade da proposição de discussões sobre os argumentos 

que consideram indisciplinados os alunos que não obedecem às regras, bem como sobre 

o processo disciplinar das instituições escolares que exigem a aplicação de uma 
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disciplina que promova a submissão dos alunos e satisfaça apenas os professores, pois 

está desvinculada da busca do aprendizado dos alunos (PARRAT-DAYAN, 2018). 

A partir dessa discussão, é importante ressaltar que Estrela (1994) classifica os 

atos indisciplinares em três categorias que estão relacionadas com: a) fuga, b) obstrução 

e c) protesto. 

a) Fuga: essa categoria está relacionada com o fato de que os alunos têm a 

intenção de escapar das atividades curriculares desenvolvidas em salas de 

aula, pois são consideradas tediosas, desinteressantes, difíceis, angustiantes e 

sem importância. Desse modo, os alunos evitam a realização do trabalho 

escolar por considerá-los obsoletos. 

b) Obstrução: essa categoria tem como objetivo a tentativa de obstruir, impedir 

ou frear o funcionamento da aula por meio de distrações que são 

desencadeadas com a realização de tarefas alheias às salas de aula ou de 

outras atividades que não estão contempladas no plano de aula dos 

professores. Esse tipo de indisciplina tende a impedir parcial ou totalmente o 

normal desenvolvimento do curso dado pelos professores. 

c) Protesto: essa categoria se caracteriza pelo protesto dos alunos contra as 

regras e os modos de trabalho docente propostos em salas de aula. Esse 

protesto tem como objetivo denunciar um contrato implícito que funciona na 

escola sem considerar a opinião dos alunos. Desse modo, os alunos procuram 

contrariar as normas verticalizadas e impostas pelo sistema escolar. Assim, a 

intenção é, por meio da indisciplina, buscar a renegociação dessas regras de 

uma maneira democrática. 

Em concordância com Parrat-Dayan (2018), a possibilidade da determinação da 

natureza da indisciplina pode auxiliar as escolas e os professores no desenvolvimento de 

políticas disciplinares que especifiquem estratégias de prevenção e de intervenção 

disciplinar no âmbito das escolas e das salas de aula. 

Para Parrat-Dayan (2018), a indisciplina pode ser provocada por problemas 

psicológicos e familiares, pela estruturação escolar e pelas circunstâncias sociais, 

históricas e culturais, bem como pelos professores, pela sua personalidade e, também, 

pelos métodos pedagógicos e metodológicos que utilizam em salas de aula. De fato, a 

indisciplina tem causas múltiplas, bem como se transforma, dependendo do contexto 

sociocultural no qual é desencadeada. 
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Nesse sentido, para Parrat-Dayan (2018), a conduta dos professores também 

pode ser considerada indisciplinada quando não respeitam as normas ao adotarem 

práticas disciplinares desvinculadas do contexto escolar, além de utilizarem, muitas 

vezes, maneiras de intervir que estão em desacordo com as regras pré-estabelecidas pelo 

sistema escolar. 

Consequentemente, os professores podem gerar indisciplina ao cometerem 

injustiças, como, por exemplo, demonstrar a preferência por alguns alunos, estabelecer 

regras contraditórias, elaborar exigências impossíveis de serem cumpridas, bem como 

terem dificuldades de comunicação com as suas turmas (PARRAT-DAYAN, 2018). 

Por outro lado, Garcia (2009) argumenta que a indisciplina pode se originar por 

meio de causas externas ou internas às escolas. Nessa perspectiva, as causas: 

a) Externas estão relacionadas com a influência dos meios de comunicação, 

com a violência social e com o ambiente familiar, 

b) Internas podem ser percebidas na estruturação escolar, nas condições e 

métodos do processo de ensino e aprendizagem, na relação professores-

alunos, no perfil dos alunos e em sua capacidade de adaptação aos esquemas 

escolares. 

Então, para Zechi (2008), a análise dessas problemáticas deve considerar que a 

indisciplina nas salas de aula e nas escolas pode reproduzir o ambiente externo aos seus 

muros e as diferenças sociais e culturais existentes entre os participantes da comunidade 

escolar, bem como pode revelar os conflitos internos existentes nas relações de 

sociabilidade entre os pares e, também, nas características das práticas didáticas e 

pedagógicas utilizadas pelos professores. 

De acordo com Castilho (2001), é importante analisar o comportamento 

indisciplinado dos alunos de acordo com a maneira como as regras são estabelecidas. 

Nesse sentido, se for imposta autoritariamente, a indisciplina pode ser uma revolta 

contra a autoridade institucional, admitindo, assim, a existência de uma indisciplina 

positiva. 

 

1.2.1 Indisciplina Positiva 

 

Para Zechi (2008), alguns autores consideram que o oposto de disciplina é a 

indisciplina, que surge quando há a falta de ordem, regra, comportamento ou de respeito 
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pelos regulamentos. Nesse sentido, a indisciplina é percebida como a negação da 

disciplina escolar, que, por sua vez, é considerada como o respeito às regras, às normas 

e às relações de poder que regem o sistema educacional. 

Desse modo, Parrat-Dayan (2018) argumentam que, para alguns professores, a 

indisciplina pode ser percebida de maneira positiva, pois é considerada como um sinal 

de criatividade e de construção de conhecimentos. Nesse direcionamento, Camacho 

(2001) afirma que o: 

(...) termo indisciplina não pode se restringir apenas à indicação de 

negação ou privação da disciplina ou à compreensão de desordem, de 

descontrole, de falta de regras. A indisciplina pode, também, ser 

entendida como resistência, ousadia e inconformismo (p. 129). 

 

Em concordância com essa asserção, Zechi (2008) argumenta que se pode 

considerar a indisciplina praticada pelos alunos nas escolas como um protesto contra a 

violência simbólica utilizada pela instituição escolar e, também, como uma maneira de 

contestar a exclusão que o sistema escolar opera por meio de seus mecanismos 

disciplinares e punitivos que são frequentemente autoritários. 

Assim, os alunos podem reagir de um modo agressivo em busca de uma ruptura 

com a ordem excludente e injusta previamente estabelecida ao tentarem combater as 

normatizações escolares, bem como as relações de poder que operam no sistema escolar 

(ZECHI, 2008). 

Desse modo, o “aluno considerado indisciplinado não é necessariamente imoral. 

Pelo contrário, imoral pode ser o professor, supervisor ou diretor, que impõe regras em 

benefício próprio e espera que os outros somente obedeçam” (TOREZAN, 2005, p. 94). 

Esse entendimento da indisciplina positiva vincula-se à compreensão do 

processo educativo como uma “construção do conhecimento, no qual emergem falas, 

movimentos, rebeldia, oposição, inquietação, busca de respostas por parte dos 

professores e dos alunos” (CAMACHO, 2000, p. 41). 

É importante ressaltar que outros pesquisadores também entendem que a 

indisciplina possa ser compreendida de uma maneira positiva. De acordo com esse 

contexto, Pappa (2004) afirma que a indisciplina pode ser considerada como uma forma 

de protesto e rejeição contra os saberes estruturados institucionalmente e que estão 

distantes dos interesses dos alunos. 
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Desse modo, Rosa (2010) argumenta que o ato indisciplinar pode indicar a 

necessidade da realização de transformações nas relações de poder desencadeadas pelas 

escolas, especialmente, na relação entre os professores e os alunos. 

Similarmente, Silva (2004) também compreende a indisciplina escolar como 

uma maneira de protesto e de posicionamento crítico e reflexivo dos alunos contra uma 

violência simbólica praticada pela escola através de seu autoritarismo institucional. 

Então, Zechi (2008) argumenta que a indisciplina escolar se torna um 

comportamento utilizado pelos alunos para protestarem contra a lacuna na oferta de 

oportunidades educacionais pelas escolas, portanto, a indisciplina escolar se manifesta 

positivamente na busca de uma solução para essa problemática. 

 

1.2.2 Indisciplina em Salas de Aula de Matemática 

 

A indisciplina escolar está presente nas salas de aulas de professores de diversos 

componentes curriculares e em diferentes momentos de suas carreiras, em especial entre 

os professores em início de carreira (GARCIA, 2011). De acordo com Giles (1987), a 

indisciplina nas escolas não representa uma questão recente na vida cotidiana dos 

professores em sala de aula, pois esses profissionais convivem com diferentes 

concepções dessa problemática durante a sua carreira profissional. 

Desse modo, atualmente, as questões indisciplinares assumem um novo papel na 

prática cotidiana dos professores em virtude de sua intensificação, do desperdício de 

tempo expressivo das aulas e da interferência no ambiente de aprendizagem. Essas 

características refletem o interesse na ampliação de investigações empíricas e teóricas 

sobre esse tema (ARROYO, 2007). 

Os resultados do estudo conduzido por Hochmann e Evangelista (2012) mostram 

que ao investigarem a indisciplina nas aulas de Matemática, a partir de entrevistas 

realizadas com três professores e, também, por meio de observações conduzidas em sala 

de aula, esses investigadores concluíram que a indisciplina é um ato frequente, 

ocorrendo, de modo geral e regular, independente da disciplina curricular oferecida para 

os alunos. 

Além disso, de acordo com Lipsky (1971), a indisciplina pode ser causada pela 

inabilidade dos professores gerenciarem os seus alunos em sala de aula. 
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Por conseguinte, os atos indisciplinados surgem associados às ações de protestos 

(ESTRELA, 1994), porque a lacuna referente à contextualização da Matemática no 

cotidiano dos alunos pode torná-los desmotivados e sem perspectivas de compreensão 

dos conteúdos matemáticos a serem trabalhados em sala de aula (D’AMBROSIO, 

1999). 

É importante ressaltar que situações como essas são vivenciadas diariamente por 

professores de Matemática que estão iniciando as suas carreiras (VEENMAN, 1984), 

sendo que, muitas vezes, ministram os conteúdos matemáticos somente para cumprir o 

planejamento escolar, e consequentemente, julgam os seus alunos como indisciplinados. 

Dessa maneira, esses professores buscam analisar as suas condutas, as suas 

práticas docentes e a sua maneira de ensinar (GARCIA, 2009). Nesse sentido, os 

problemas de indisciplina constituem a principal preocupação entre os professores em 

início de carreira (AMADO; FREIRE, 2009). 

Nesse direcionamento, a lacuna na habilidade dos professores em lidarem com a 

indisciplina pode ser reflexo de uma formação inadequada para enfrentar situações 

indisciplinares específicas. Nesse sentido, é necessária uma preparação específica com 

relação à gestão de situações indisciplinares nos cursos de formação dos professores 

(SILVA, 2001). 

Similarmente, os resultados do estudo conduzido por Garcia (2011), mostram 

que a indisciplina escolar revela a existência de algumas possíveis lacunas na formação 

dos professores, como, por exemplo, a ausência de uma compreensão sociocultural 

aprofundada da função da escola, um entendimento holístico das relações de 

aprendizagem coletiva em sala de aula, bem como de uma compreensão ampla das 

questões relacionadas à cultura escolar e, também, sobre como os professores mais 

experientes lidam com a indisciplina. 

Por outro lado, as formas de intervenção exercidas pelos professores com 

relação às situações de indisciplina vivenciadas nas aulas de Matemática, mostram o 

desenvolvimento de uma postura disciplinadora que reafirma uma posição de poder 

desses profissionais em relação aos alunos, estando fundamentada num papel de 

protagonismo atribuído para si mesmos, que busca conduzir os alunos a uma conduta 

apropriada em sala de aula (GARCIA, 2011). 

Para Garcia (2009), essas relações de poder são evidenciadas pelo modo como 

os professores de Matemática estabelecem os limites de conduta ou pela maneira como 

esses profissionais informam e solicitam que os alunos observem os limites 
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disciplinares em salas de aula. De acordo com esse esquema, os alunos podem assumir 

uma disposição receptiva, de compreensão e aderência aos comportamentos que são 

esperados pelos professores. 

Nesse contexto, para Jesus (2004), as escolas estão desvinculadas da noção de 

que são as principais instituições de acesso ao conhecimento, bem como da 

compreensão de que esses espaços de aprendizagem sejam considerados como meios de 

ascensão econômica e social. Nesse sentido, essa abordagem pode explicar a 

desvalorização do saber escolar.  

Assim, Silva (2004) argumenta que, para a maioria dos professores, a 

indisciplina dos alunos é desencadeada a partir de uma crise geral de valores, pois esses 

educandos não encontram na escola o respaldo para a valorização e o reconhecimento 

dos valores que cultivam em suas comunidades. 

Desse modo, os alunos podem desvalorizar a escola ao não encontrarem nesse 

ambiente de ensino e aprendizagem, os valores que julgam prioritários para a sua 

sobrevivência e transcendência e, assim, desvalorizam o ambiente escolar, pois os: 

(...) fenômenos da indisciplina e da violência nas escolas estão 

relacionados, dentre outros, à quase absoluta consideração de regras e 

valores morais privados (fidelidade aos amigos, por exemplo) e 

ligados à glória (beleza, força física, prestígio social e status 

financeiro) em detrimento ou pela banalização dos valores morais 

públicos (justiça, honestidade, respeito mútuo) (SILVA, 2004, p. 19). 

 

De acordo com esse contexto, D’Ambrosio (1996) afirma que “do ponto de vista 

de motivação contextualizada, a Matemática que se ensina hoje nas escolas é morta” (p. 

31). Nesse contexto, raramente, as escolas visam promover a aquisição de 

conhecimentos matemáticos por meio de experiências, simulações e de situações-

problema vivenciadas diariamente. 

Essa abordagem corrobora para o desenvolvimento de uma postura tradicional 

do processo de ensino e aprendizagem em Matemática por meio do qual as atividades 

curriculares são desinteressantes, desmotivadoras e sem criatividade, pois tem como 

objetivo a transmissão de conteúdos matemáticos congelados, obsoletos e desvinculados 

do desenvolvimento dos alunos como cidadãos criativos, críticos, reflexivos e 

transformadores da sociedade (ROSA, 2010). 

Contudo, é importante ressaltar que a literatura educacional brasileira, embora 

exiba, nas últimas duas décadas, uma ampliação significativa de estudos relacionados 

com a indisciplina nas aulas de Matemática, não apresenta estudos específicos com 
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relação aos professores de Matemática, que vinculem as perspectivas da 

Etnomatemática e da Insubordinação Criativa em único estudo. Essa é uma lacuna que 

precisa ser preenchida por meio da condução de investigações científicas. 

 

1.3   Programa Etnomatemática 

 

O conceito de indisciplina, como toda criação cultural, não é estático, uniforme, 

nem tampouco universal, pois se relaciona com o conjunto de valores e expectativas que 

variam no decorrer da história, entre as diferentes culturas e numa mesma sociedade 

(AQUINO, 1999). De acordo com Justo (2006), o: 

(...) sujeito contemporâneo não é mais aquele fixo, identitário, mas 

sim aquele que vive em constante transformação de ideias, 

pensamento, crenças, valores, condutas, relações afetivas... É um 

“desassentado”, mergulhado na fluidez, na desterritorialização, no 

nomadismo e na “transformação” constante (p. 31). 

 

Sobre essa questão, Oliveira (2005) afirma que o: 

(...) significado da palavra disciplina está vinculado a algo externo ao 

sujeito. Em geral, ela é imposta ignorando as opiniões, os desejos e 

valores daqueles que têm de se sujeitar a ela. Nesse sentido, a 

indisciplina está nitidamente ligada à disciplina, enquanto está 

entendida, pelo senso comum, como a manutenção da ordem e 

obediência às normas; a primeira significa a sua negação, ou seja, a 

quebra da ordem (p. 28). 

 

De acordo com essa asserção, Davidson e Kramer (1997) argumentam que, 

quando os alunos percebem que os conteúdos matemáticos ensinados na escola não se 

relacionam com as suas próprias experiências de vida ou cultura, há uma sensação de 

desconexão com as situações-problema propostas em sala de aula, impossibilitando-os 

de se sentirem confortáveis na realização dessas atividades. 

Nesse contexto, Rosa (2010) ressalta que o background cultural dos alunos 

propicia uma motivação para a sua participação nas aulas de Matemática, pois 

possibilita a percepção de que o cotidiano tem relação com os conteúdos matemáticos 

ensinados nas atividades curriculares. Essa perspectiva está fundamentada no Programa 

Etnomatemática. Dessa maneira, uma: 

(...) ação pedagógica na perspectiva etnomatemática poderá auxiliar os 

professores a valorizarem a diversidade cultural, presente nas salas de 

aula, direcionando os alunos para o entendimento e a compreensão da 
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influência que a cultura exerce sobre a matemática (...) [que é] 

utilizadas no contexto escolar e cotidiano (ROSA, OREY, 2017, p. 

24). 

 

Para Rosa e Orey (2018), existe a necessidade da promoção de uma perspectiva 

diferenciada para a valorização do meio sociocultural em que os alunos estão inseridos, 

pois, muitas vezes, os professores desvinculam o cotidiano das atividades realizadas em 

sala de aula e, consequentemente, podem surgir comportamentos inadequados em salas 

de aula. 

A Etnomatemática preza pelos elementos que buscam caracterizar e valorizar a 

identidade cultural dos alunos, para que os professores ampliem os seus entendimentos 

sobre a natureza da Matemática, bem como sobre os aspectos educacionais relevantes 

que possibilitem o desenvolvimento de uma aprendizagem mais eficaz e tranquila que 

caminha juntamente com a sua ação pedagógica (D’AMBROSIO, 2018). 

O pressuposto epistemológico do Programa Etnomatemática está associado à 

historiografia, que parte da realidade natural e valida toda aquisição histórica por meio 

de um enfoque matemático cognitivo com uma vigorosa fundamentação cultural, que 

visa a proposição de uma ação pedagógica efetiva que considera os valores humanos e 

repensa crítica e reflexivamente os objetivos da educação como uma de suas 

preocupações centrais (D’AMBROSIO, 2001). 

Portanto, Rosa (2010) argumenta sobre a importância de se (re) pensar a 

formação integral dos alunos, que visa a aprendizagem das disciplinas tradicionais 

escolares, como, por exemplo, a Matemática, bem como considera as diversas 

dimensões socioculturais que os cercam. Então, ensinar envolve uma série de relações 

que possibilita aos professores a condução do processo e ensino e aprendizagem em 

Matemática. 

Nesse contexto, Rosa (2010) ressalta que a Matemática, como um componente 

curricular escolar auxilia na promoção da formação social e intelectual dos alunos, 

capacitando-os para evoluir cultural e socialmente, além de instrumentá-los para a 

tomada de decisões frente às transformações da sociedade. 

Entretanto, Rosa e Orey (2017) afirma que, embora o conhecimento matemático 

seja importante para o processo formativo dos alunos, os relatos de indisciplina escolar 

em sala de aula são comuns, podendo estar relacionados com a desvinculação da escola 

com a vida cotidiana dos discentes. 
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Esse processo se direciona à aproximação dos alunos com os objetos 

relacionados com a própria cultura por meio da utilização das experiências e dos 

instrumentos que auxiliam na construção de uma interpretação e de uma apropriação 

dos diferentes tipos de conhecimentos presentes na sociedade (ROSA; OREY, 2017). 

Consequentemente, existe a necessidade de se pensar em um processo de ensino 

e aprendizagem que atenda à diversidade sociocultural dos alunos em processos 

autônomos de construção do conhecimento matemático e em seu desenvolvimento 

pleno, incluindo a cidadania que é uma função social essencial da educação (ROSA, 

2010). 

No entanto, para se alcançar esse objetivo de ensino, a ação pedagógica do 

Programa Etnomatemática é importante para a contextualização dos conteúdos 

matemáticos, pois é parte do cotidiano, que é o universo no qual se situam as 

expectativas e as angústias dos alunos (D’AMBROSIO, 2001). 

Nesse direcionamento, existe a necessidade de tornar o processo de ensino e 

aprendizagem relevante e eficaz, com o objetivo de fortalecer a sua conexão com as 

escolas e, como consequência, reduzir os problemas de comportamento e melhorar a 

aprendizagem (KLOTZ, 2006). 

Assim, para que a ação pedagógica da Etnomatemática possa contribuir para a 

minimização e/ou redução de problemas indisciplinares em sala de aula, Rosa e Orey 

(2018) ressaltam a importância da utilização das seis dimensões desse programa em sala 

de aula: histórica, cognitiva, epistemológica, política, educacional e conceitual, para o 

desenvolvimento de sua ação pedagógica. 

A seguir, descrevem-se brevemente, a seis dimensões do Programa 

Etnomatemática. 

 

1.3.1 Dimensão Histórica 

 

Os membros de grupos culturais distintos possuem uma história a ser contada, 

seja de vida ou de construção de fazeres e saberes que, muitas vezes, é esquecida ou 

desvalorizada, podendo trazer danos significativos para o seu desenvolvimento como 

cidadãos ativos de seu desenvolvimento educacional (ROSA, 2010). 

Dessa maneira, se faz necessário preservá-la, pois a “história nos ensina a 

continuidade do desenvolvimento da ciência. Sabemos que cada época tem seus 
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próprios problemas, que na era seguinte são resolvidos ou colocados de lado, como sem 

interesse, e substituídos por novos problemas” (HILBERT, 2003, p. 5). Assim, ressalta-

se que a sociedade como um todo tem evoluído diariamente ao desenvolver as suas 

ideias, procedimentos e práticas matemáticas. Além disso, Bassanezi (2002) argumenta 

que: 

Cada grupo cultural tem suas maneiras próprias de matematizar a 

realidade. No campo educacional não há como ignorar isso e não 

respeitar essas particularidades quando do ingresso da criança na 

escola. Todo o passado cultural do aluno deve ser respeitado, dando-

lhe confiança em seu próprio conhecimento e dando-lhe também, uma 

certa dignidade cultural ao ver as suas origens sendo trabalhadas pelo 

professor. Isso irá estimular sua confiança, podendo ser um fator 

atenuante de atitudes negativas com relação à disciplina (p. 207). 

 

Essa dimensão considera o desenvolvimento da Matemática e de seus conceitos 

durante a evolução da nossa civilização. Então, a Matemática ocupou um papel de 

destaque no desenvolvimento histórico da humanidade, haja vista que a evolução 

científica e tecnológica foi desencadeada com o auxílio do conhecimento matemático 

(ROSA, 2010). 

Os acontecimentos históricos influenciaram a estruturação da sociedade, bem 

como de diversos contextos culturais, garantindo a geração de saberes e fazeres 

matemáticos diferenciados (D’AMBROSIO, 1990). Desse modo, a importância da 

utilização dessa dimensão se relacionada com o reconhecimento de como as 

contribuições matemáticas realizadas pelos membros de outras culturas colaboram para 

a compreensão da natureza matemática (ROSA; OREY, 2006). 

Então, é importante destacar que o passado é inteligível para a humanidade 

somente à luz do presente, pois somente se pode compreender completamente o 

presente à luz do passado. Assim, capacitar a humanidade a entender a sociedade do 

passado e aumentar o seu domínio sobre a sociedade do presente é uma dupla função da 

história (CARR, 1982). 

Para D’Ambrosio (2001), com o auxílio da história, procura-se desenvolver um 

senso crítico que valoriza as diversas formas de conhecimento visando elevar a 

autoestima dos membros de grupos culturais distintos, promovendo o desenvolvimento 

da criatividade e a dignidade cultural desses indivíduos. 

Com isso, Rosa e Orey (2017) afirmam que a dimensão histórica do Programa 

Etnomatemática revela o desenvolvimento da Matemática, o avanço de ideias, 

procedimentos, conceitos e práticas que foram desenvolvidas durante a evolução da 
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humanidade, valorizando o conhecimento desenvolvido pelos membros de grupos 

culturais distintos. 

 

1.3.2 Dimensão Cognitiva 

 

A dimensão cognitiva busca compreender como os distintos modos de pensar 

podem concentrar as “manifestações matemáticas presentes no pensamento dos 

membros de grupos culturais distintos, de acordo com a aquisição, acumulação e 

difusão do conhecimento matemático através das gerações, no decorrer da história” 

(ALVES, 2014).  

De acordo com essa asserção, D’Ambrosio (2001) argumenta que o principal 

objetivo dessa dimensão é a necessidade da humanidade em comparar, classificar, 

quantificar, generalizar, inferir, modelar e avaliar, pois, considera e reconhece toda 

manifestação matemática da estrutura cognitiva humana. 

Consequentemente, Rosa e Orey (2006) destacam que a Etnomatemática 

valoriza os diferentes modos de raciocínio e o conhecimento matemático de outros 

povos, valorizando as suas estratégias de explicar os diversos acontecimentos advindos 

da necessidade de sobrevivência e transcendência da espécie humana em situações 

cotidianas. 

Nesse direcionamento, não se pode avaliar as habilidades cognitivas fora do 

contexto cultural. Essa abordagem propicia o desenvolvimento da compreensão dos 

contextos natural e artificial, intelectual e emocional e, também, psíquico e cognitivo 

dos membros de grupos culturais distintos (D’AMBROSIO, 2009). 

É importante ressaltar que essa é a realidade das ideias, procedimentos e práticas 

matemáticas desenvolvidas localmente, sendo que o equilíbrio entre a elaboração de 

atividades matemáticas curriculares merece uma atenção especial dos educadores que 

ensinam, principalmente, os conteúdos matemáticos (D’AMBROSIO, 1998).  

Nesse ciclo, D’Ambrosio (1998) argumenta que o comportamento é o elo entre a 

realidade, que informa, e a ação, que a modifica e, dessa maneira, o conhecimento é 

gerado por essa ação, que é a capacidade de explicar, de lidar, de manejar, de entender a 

realidade, o matema, que somente pode ser alcançada por meio do estudo da história da 

humanidade. Nessa perspectiva, a ação geradora do conhecimento ocorre no presente, 

que é o momento da transição entre o passado e o futuro. 
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Contudo, para alcançar esse equilíbrio social e ambiental, é necessário entender 

o ciclo básico do comportamento humano, que pode ser considerado como uma “ação 

que envolve a percepção da realidade através dos sentidos e da memória, que envolve a 

execução de ações através de estratégias e modelos, pois causa modificações da 

realidade através da introdução na realidade de objetos, coisas ou ideias 

(D’AMBROSIO, 1998). A figura 2 mostra o ciclo básico do comportamento humano. 

 

Figura 2: O ciclo básico do comportamento humano 

 
Fonte: D’Ambrosio (1998, p. 53) 

 

Desse modo, Rosa (2010) destaca que, nesse ciclo, o papel dos professores é 

intervir no desenvolvimento dos alunos com o objetivo maior de aprimorar as práticas, 

as reflexões e os instrumentos de crítica, auxiliando-os no desenvolvimento de 

comportamentos reflexivos que transcendam o espaço escolar. Então, esses 

profissionais desempenham a importante tarefa de propor e elaborar atividades 

matemáticas curriculares para desenvolver a capacidade cognitiva dos alunos em uma 

cultura. 

 

1.3.3 Dimensão Epistemológica 

 

A expressão epistemologia deriva das palavras gregas episteme, que significa 

ciência, e logos, que significa estudo. Dessa maneira, por sua etimologia, que é o estudo 

da origem das palavras, a epistemologia pode ser definida como o estudo da ciência ou 

estudo do conhecimento (ROSA; OREY, 2006). 
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Essa dimensão se caracteriza em conhecer o passado (transcendência) e o futuro 

(sobrevivência) como base para explicar a evolução do conhecimento considerando 

criticamente os paradigmas ao focalizar o conhecimento matemático estabelecido 

(D’AMBROSIO, 2001). 

Desde sua observação da realidade até os fundamentos teóricos da ciência, um 

dos principais objetivos do Programa Etnomatemática é entender a relação entre os 

fazeres e os saberes de uma determinada cultura, considerando os fazeres como 

conhecimentos empíricos e os saberes como conhecimentos teóricos (ROSA; OREY, 

2015). 

Nessa perspectiva, essa dimensão integra os sistemas de conhecimentos 

matemáticos desenvolvidos em contextos diversos com as questões inerentes à 

sobrevivência e à transcendência da humanidade, bem como busca uma vinculação 

entre os saberes e os fazeres dos membros de grupos culturais distintos, desde sua 

observação de sua realidade até os fundamentos teóricos da ciência (D’AMBROSIO, 

2001). 

Para que se possa entender a relação entre os fazeres e os saberes desenvolvidos 

por esses membros, que é desencadeado entre a observação da realidade (empírico) e o 

teórico, D’Ambrosio (2001) considera três questões que funcionam como uma base para 

explicar a evolução do conhecimento humano: 

1) Como se passam de observações e práticas adhoc8 para experimentação e 

método? 

2) Como se passa de experimentação e método para reflexão e abstração? 

3) Como se procede para invenções e teorias? 

Desse modo, D’Ambrosio (2001) ressalta que essas questões direcionam a 

reflexão sobre a evolução do conhecimento matemático e integram o ciclo dambrosiano 

do conhecimento de maneira harmoniosa e integrada, que considera a constante inter-

relação dos membros de grupos culturais distintos com a realidade e a sua ação. 

Para D’Ambrosio (2001), no desenvolvimento desse ciclo, a realidade integra os 

ambientes natural, artificial, sociocultural, emocional, psíquico e cognitivo, pois 

considera os membros de grupos culturais distintos como parte integrante da sociedade. 

                                                 

 

8De acordo com Alves (2014), ad hoc é uma expressão latina que indica que uma solução é específica 

para resolver um determinado problema ou situação, não sendo generalizada e nem adaptada para outros 

propósitos. 
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Então, os membros de grupos culturais distintos manifestam o comportamento e 

o conhecimento desenvolvido na realização desse processo, pois agem sobre a 

realidade. Por conseguinte, a geração, a organização e a difusão do conhecimento 

retornam aos que o produziram durante o desenvolvimento harmonioso desse ciclo 

(D’AMBROSIO, 2001). A figura 3 mostra o ciclo dambrosiano do conhecimento. 

 

Figura 3: Ciclo dambrosiano do conhecimento 

 
Fonte: D’Ambrosio (2001) 

 

Portanto, Rosa e Orey (2017) afirmam que a Etnomatemática é um programa de 

pesquisa científica que estuda a história e a filosofia da Matemática, desenvolvendo um 

caráter dinâmico e holístico que se preocupa com o retorno da produção de 

conhecimentos para as comunidades investigadas. 
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1.3.4 Dimensão Política 

 

A Etnomatemática pode ser considerada como uma “perspectiva da educação 

matemática [que] está centrada tanto na busca de entender o fazer e o saber matemático 

de culturas marginalizadas como também na compreensão do ciclo de geração, 

organização e difusão deste conhecimento” (KNIJNIK; WANDERER, 2004, p. 21). 

De acordo com Rosa (2010), esse programa tem como objetivo reconhecer, 

valorizar e respeitar a história, a tradição e o pensamento matemático desenvolvido 

pelos membros de grupos culturais distintos em contextos diversos. Essa abordagem 

pode auxiliar os professores no desenvolvimento do raciocínio crítico e reflexivo dos 

alunos ao proporem situações-problema cotidianas em sala de aula. 

Contudo, a estrutura da sociedade contemporânea se desenvolveu com o 

fortalecimento do conhecimento ocidental sobre as culturas locais por meio de suas 

conquistas materiais e ideológicas. Nesse sentido, admite-se a existência de 

conquistadores e de conquistados (D’AMBROSIO, 2001). 

Então, para realizar as suas conquistas com eficácia, os dominadores procuram 

enfraquecer as raízes culturais dos dominados, removendo os seus vínculos históricos, 

sociais e culturais. Contudo, a Etnomatemática não remove o referencial sociocultural 

dos membros de grupos culturais distintos, pois busca reforçar as suas próprias raízes ao 

restaurar a sua dignidade (D’AMBROSIO, 2001). 

Por outro lado, Rosa (2010) afirma que, no contexto escolar, essa dimensão 

também tem por objetivo desenvolver uma ação pedagógica que procura orientar os 

alunos no processo de transição da subordinação para a autonomia, direcionando-os 

para o amplo exercício da cidadania. 

Consequentemente, essa abordagem visa restaurar a dignidade dos alunos 

reconhecendo e respeitando as suas raízes culturais. No entanto, isso não significa 

ignorar e rejeitar as raízes dos outros, mas reforçar as suas próprias raízes ao realizar um 

elo entre o conhecimento cultural e tradicional dos dominados e dos dominadores por 

meio do dinamismo cultural9 (ROSA, 2010). 

                                                 

 

9No dinamismo cultural, os conhecimentos locais se interagem dialogicamente com outros sistemas de 

conhecimentos consolidados, como, por exemplo, da academia, desenvolvendo uma relação recíproca 

entre os saberes desenvolvidos formal e informalmente (ROSA; OREY. 2012). 
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Nesse direcionamento, uma das implicações pedagógicas do Programa 

Etnomatemática é propiciar a “reflexão sobre a descolonização e a procura de reais 

possibilidades de acesso para o subordinado, para o marginalizado e para o excluído” 

(D’AMBROSIO, 2009, p. 42) para que esses indivíduos possam exercer plenamente os 

seus direitos de cidadania. 

 

1.3.5 Dimensão Educacional 

 

É importante ressaltar que, de acordo com Rosa e Orey (2006), a 

Etnomatemática em sua dimensão educacional não rejeita os conhecimentos 

matemáticos acadêmicos e os comportamentos adquiridos academicamente, pois busca 

humanizá-los ao incorporar os valores de humanidade, ética e respeito, para fortalecer 

as raízes culturais dos membros de grupos culturais distintos. 

Assim, para D’Ambrosio (2001), é essencial para esse programa incorporar os 

conteúdos matemáticos no currículo escolar de uma maneira culturalmente 

contextualizada, pois visa privilegiar o raciocínio qualitativo que está relacionado com 

os contextos ambiental, econômico, social, político na produção de artefatos e das 

manifestações culturais. Essa abordagem representa uma concepção multicultural e 

holística da educação. 

Por conseguinte, Rosa (2000) argumenta que esse programa traz uma proposta 

para a sua ação pedagógica que possibilita tornar a Matemática um campo de conhecimento 

vivo, que lida com situações reais, no tempo e no espaço, considerando, também, a 

importância das diversas culturas e tradições na educação para a formação de uma nova 

sociedade: transcultural e transdisciplinar. 

Então, a Etnomatemática pode ser considerada como um programa de pesquisa 

científica com óbvias implicações pedagógicas, que procura entender “dentro do próprio 

contexto cultural do indivíduo, seu processo de pensamento e seus modos de explicar, 

de entender e de se desempenhar na sua realidade” (D’AMBROSIO, 1993, p. 9). 

Nesse sentido, Rosa (2010) afirma que entender a natureza do acúmulo de 

comportamentos atrelados à aquisição do conhecimento matemático compõe o 

background cultural dos alunos. Desse modo, as práticas matemáticas podem ser 

traduzidas em aplicações em sala de aula, especialmente com relação ao estudo de 

padrões e simetria e, também, com exemplos comunitários embasados em atividades 

profissionais ou práticas locais desenvolvidas em contextos distintos. 



 

61 

 

1.3.6 Dimensão Conceitual 

 

Os desafios que surgem no dia a dia possibilitam que os membros de grupos 

culturais distintos criem teorias, métodos e práticas a partir de representações da 

realidade, com o objetivo de resolver as questões existenciais e as situações-problema 

que se apresentam em seu cotidiano (D’AMBROSIO, 2001). 

Para Rosa (2010), essas teorias são fundamentais para a representação da 

realidade e, consequentemente, para a elaboração de modelos que correspondam à 

percepção de espaço e de tempo, e para constituição da formação do conhecimento que 

estão enraizados nas experiências prévias. 

Assim, D’Ambrosio (1993), afirma que a sobrevivência da humanidade depende 

de comportamentos imediatos em resposta às rotinas inerentes às culturas que compõem 

a sociedade. Diante disso, surge a Matemática como uma resposta às necessidades de 

sobrevivência e de transcendência dos membros de grupos culturais distintos. 

Por conseguinte, a base fundamental para a evolução da Matemática é composta 

por teorias e práticas relacionadas com os fenômenos cotidianos que possibilitam o 

desenvolvimento de conhecimentos matemáticos, bem como propicia a tomada de 

decisões na resolução de situações-problema enfrentadas na vida diária dos membros de 

grupos culturais distintos que elaboram procedimentos e técnicas locais (ROSA, 2010). 

Em concordância com essa perspectiva, Rosa e Orey (2017) acrescentam que os: 

(...) membros desses grupos acrescentam à sua realidade os artefatos 

que são elaborados por meio das representações [próprias de sua 

cultura], das tecnologias e das expressões materiais que estão 

relacionadas com a própria experiência material, que também 

incorpora os mentefatos que são as ideias, os valores, as crenças e a 

simbologia, que estão relacionadas com o desenvolvimento do 

pensamento abstrato (p. 553). 

 

Essa abordagem visa a culminância da geração de novos conhecimentos, pois 

visa a construção de um significado próprio para os artefatos e as suas representações. 

Nessa dimensão, a humanidade "age em função de sua capacidade sensorial, que 

responde ao material [artefatos], e de sua imaginação, muitas vezes chamada 

criatividade, que responde ao abstrato [mentefatos]" (D’AMBROSIO, 2001, p. 28). 

Então, as “reflexões, que são ações sobre a realidade e que conduzem ao saber, 

são feitas sobre uma realidade que é continuadamente acrescida de fatos e eventos e, 

exigem igual atenção às coisas naturais e aos artefatos e mentefatos” (D’AMBROSIO, 
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1993, p. 10). Por conseguinte, Rosa e Orey (2017) ressaltam que o comportamento dos 

membros de um determinado grupo cultural se baseia em conhecimentos adquiridos em 

suas experiências cotidianas e, ao mesmo tempo, em um novo conhecimento que 

transcende o desafio de sobrevivência do aqui e agora. 

 

1.3.7  Ação Pedagógica da Etnomatemática 

 

Mesmo antes que a Etnomatemática emergisse como um campo de estudo, os 

professores de Matemática procuravam entender a questão cultural para encontrar 

exemplos para a sua utilização em salas de aula (ROSA, 2010). Assim, a 

Etnomatemática possibilitou o enriquecimento curricular por meio da utilização de 

tópicos inovadores relacionados com as aplicações matemáticas na ciência, nos 

negócios, na vida cotidiana e nas práticas culturais, que possibilitam uma maneira 

diferenciada de perceber a Matemática para uma melhor compreensão de suas ideias, 

noções, procedimentos e conceitos (D’AMBROSIO, 2001). 

Em alguns casos, as situações-problema cotidianas podem ser traduzidas em 

materiais curriculares compostos por conteúdos que possibilitam o enriquecimento do 

currículo matemático, pois as atividades propostas são baseadas em utilizações culturais 

de Matemática (ROSA; OREY, 2010). Dessa maneira, para Cortes (2017), a 

Etnomatemática deve ser concebida como um modo por meio do qual os alunos 

entendem a sua importância na comunidade em que vivem, permitindo que possam 

explorar as suas próprias concepções matemáticas, ou seja, esse programa tem como 

implicação pedagógica a valorização do conhecimento cultural dos alunos sobre o 

próprio saber/fazer matemático que vivenciam. 

Então, existe a necessidade de que os professores aprendam sobre a cultura dos 

alunos para tornarem o conteúdo matemático relevante para os interesses locais. Essa 

abordagem pode exigir mudanças com relação à ação pedagógica desenvolvida no 

currículo matemático (ROSA, 2010). Contudo, a ação pedagógica da Etnomatemática 

relacionada com a discussão das questões políticas pode pressionar a inclusão da 

diversidade nos currículos escolares por meio da elaboração de material didático 

enraizado nas práticas culturais da Matemática, tornando o processo de ensino e 

aprendizagem uma atividade insubordinada, mas criativa (ROSA; OREY, 2015). 
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Em concordância com Rosa (2010), os argumentos para utilizar exemplos 

culturais em salas de aula estão relacionados com: 

a) mostrar para os estudantes provenientes de culturas sub-representadas que as 

suas práticas contribuem para o desenvolvimento do pensamento 

matemático. 

b)  expor outras formas de desenvolvimento do conhecimento matemático para 

os estudantes de culturas majoritárias, com o objetivo de fortalecer o respeito 

pelos outros e, assim, contribuir para uma educação holística. 

Nesse sentido, D’Ambrosio (1990) afirma que é importante encorajar os alunos 

a realizarem estudos relacionados com as suas próprias culturas e interesses pessoais por 

meio da proposição de atividades matemáticas curriculares contextualizadas. Para Rosa 

(2010), essa ação pedagógica pode ser considerada como a proposição de uma 

Educação Matemática inovadora que procura trazer o background cultural dos alunos 

para a prática docente que é desencadeada nas salas de aula. 

Essa abordagem, de acordo com Rosa e Orey (2017), está centrada na 

elaboração de situações contextualizadas com a utilização de projetos de natureza 

contextualizada. Por conseguinte, essa ação pedagógica busca minimizar e/ou reduzir a 

influência da indisciplina no processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

 

1.4   Discutindo a Insubordinação Criativa em Educação Matemática 

 

No processo de ensino e aprendizagem em Matemática, de acordo com Gutiérrez 

(2013), as insubordinações criativas dos professores podem se manifestar por meio das 

seguintes ações insubordinadas: 

a) Criar argumentações alternativas para explicar as diferenças de 

aproveitamento dos alunos. 

b) Romper com as generalizações presentes nos discursos de análise dos 

resultados em avaliações padronizadas. 

c) Questionar as maneiras como os conteúdos matemáticos são apresentados 

em salas de aula de Matemática. 

d) Enfatizar a humanidade e a incerteza da Matemática. 

e) Posicionar os alunos como autores do conhecimento matemático. 

f) Desafiar os discursos discriminatórios sobre os alunos. 
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Nesse contexto, Rosa (2010) afirma que existe a necessidade de que os 

professores de Matemática se conscientizem sobre como o contexto sociocultural pode 

trazer novos significados às suas relações com os alunos, pois objetiva proporcionar 

respeito, confiança e altas expectativas para o seu desenvolvimento intelectual. 

Dessa maneira, o contexto sociocultural dos alunos pode auxiliá-los a 

encontrarem soluções para os problemas que enfrentam em seu cotidiano. Assim, essa 

abordagem também visa encorajá-los a minimizarem, reduzirem e/ou abandonarem os 

indisciplinados que ocorrem em sala de aula (ROSA, 2010). 

Nesse direcionamento, Secada (1992) argumenta sobre a importância de os 

professores auxiliarem os alunos com tendências indisciplinares, transformando-os em 

indivíduos participativos, críticos e reflexivos por meio da utilização de práticas de 

ensino e aprendizagem diversas. 

Para Rosa (2010), é importante que os professores utilizem estratégias de ensino 

diferenciadas para direcionar os alunos no desenvolvimento de comportamentos 

apropriados, estimulando-os a construírem o conhecimento matemático por meio de um 

processo de ensino e aprendizagem relevante. 

Dessa maneira, de acordo com Rosa (2010), existe a necessidade de que os 

professores conheçam, compreendam e entendam a cultura de seus alunos para que 

possam melhor intervir na construção de seu conhecimento matemático por meio da 

utilização de procedimentos e práticas matemáticas realizadas em suas atividades 

diárias. 

Concordando com esse ponto de vista, D’Ambrosio (2014) afirma que o 

“trabalho em sala de aula não é resultado apenas de conhecimento da matéria. É 

também importante conhecer o aluno, saber de suas expectativas e angústias, de seu 

comportamento [dentro e] fora da escola, do ambiente de sua casa e comunidade” (p. 

14). 

Nessa perspectiva, é importante que os professores mobilizem os conhecimentos 

relacionados com o cotidiano de seus alunos para que possam compreendê-los, 

auxiliando-os cumprirem os objetivos de aprendizagem que almejam por meio das 

ações pedagógicas propostas para sala de aula (ROSA, 2010). 

Em concordância com esse contexto, D’Ambrosio e Lopes (2015) argumentam 

que essas ações estão embasadas nos conceitos de Insubordinação Criativa, pois essas 

atitudes se manifestam quando os professores assumem “posturas que se contrapõem ao 

que está posto e determinado, seja pelo cotidiano profissional, seja por diretrizes legais. 
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Estas seriam atitudes subversivas que visam a rupturas com o preestabelecido, de forma 

a criar novas dinâmicas de trabalho” (p. 13). 

Então, é necessário que os professores busquem flexibilizar as regras, as normas 

e as regulações para que possam desafiar crítica e reflexivamente os paradigmas 

previamente determinados relacionados com a ação pedagógica da Matemática em sala 

de aula (ROSA; OREY, 2015). Desse modo, Freire (1998) afirma que essa reflexão 

crítica possibilita que os professores se conscientizem sobre as próprias experiências 

relacionadas com os seus fazeres e saberes. 

Assim, para D’Ambrosio e Lopes (2015), é “essencial utilizar nossos saberes de 

forma a proteger a integridade de nossos estudantes e de nossos espaços formativos, 

neutralizando os efeitos desumanizadores da autoridade burocrática” (p. 15) escolar. 

Desse modo, ressalta-se que as: 

(...) atitudes e ações de professores, principalmente, focalizando 

momentos em que burlam regras em benefício de um maior 

aproveitamento de seus alunos. As ações de insubordinação exigem 

muita criatividade para que os objetivos dessa atitude sejam atingidos 

(D’AMBROSIO, 2014, p. 14). 

 

Por conseguinte, a Insubordinação Criativa legitima-se porque está centrada em 

práticas profissionais alicerçadas em bases éticas, pois visam garantir a manutenção ou 

a melhoria do processo de ensino e aprendizagem em sua escola por meio do bom senso 

em adaptar ou modificar as diretrizes das políticas escolares (D’AMBROSIO; LOPES, 

2015). 

Para Rosa e Orey (2015), esse processo visa provocar uma busca pela 

insubordinação criativa que direciona o desenvolvimento de uma criticidade relativa às 

próprias percepções, pensamentos, análises e tomadas de decisões relacionadas com a 

prática docente dos professores. 

Nessa perspectiva, D’Ambrosio e Lopes (2015) ressaltam sobre a importância de 

considerar a premissa de que criar e ousar na ação docente decorre do desejo de 

promover um processo de ensino e aprendizagem na qual os alunos atribuam 

significados para o conhecimento matemático. 

Para D’Ambrosio e Lopes (2015), as ações de insubordinação criativa 

desenvolvida pelos professores têm se constituído por meio de questionamentos 

discutidos com relação aos posicionamentos metodológicos rígidos adotados em sala de 

aula, às incoerências entre as práticas e os relatos de problemáticas relacionadas aos 
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processos educacionais e às ações que buscam promover uma discussão sobre as 

relações desenvolvidas entre os professores e os alunos. 

Então, as manifestações insubordinadas dos professores, em suas práticas 

docentes diárias, decorrem dos desafios apresentados em múltiplas situações-problema 

encontradas em salas de aula para as quais as respostas pré-estabelecidas não são 

determinadas imediatamente (D’AMBROSIO; LOPES, 2015). 

Para que possam resolver essas situações, esses professores utilizam os 

conhecimentos profissionais adquiridos no decorrer de sua carreira docente, que 

envolvem os elementos relacionados com a sua origem social, política e cultural, bem 

como com os aspectos enraizados no contexto pessoal de acordo com os seus próprios 

paradigmas existenciais (ROSA, 2010). 

Dessa maneira, é necessário que o desempenho profissional desses professores 

seja mobilizado com a utilização de teorias e metodologias e, também, por meio de suas 

concepções, de seus sentimentos e de seu saber-fazer em sala de aula (D’AMBROSIO; 

LOPES, 2015). 

Consequentemente, os professores precisam formar alunos éticos e solidários 

por meio do desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem em Matemática 

que seja desvinculado da transmissão de conceitos elaborados e construídos que visa a 

limitação de sua prática docente ao desconsiderar o contexto sociocultural no qual os 

alunos estão inseridos (D’AMBROSIO; LOPES, 2015). 

Então, a atuação docente depende de sensibilidade dos professores perceberem e 

respeitarem o processo de desenvolvimento intelectual e emocional dos alunos, bem 

como valorizarem as suas raízes culturais (ROSA, 2010). 

Nessa perspectiva, D’Ambrosio e Lopes (2015) afirmam que existe a 

necessidade de que os professores de Matemática possam estabelecer como meta de 

seus trabalhos a aprendizagem por meio da reflexão sobre suas próprias experiências ao 

reexaminarem as ações praticadas em seu cotidiano escolar para que possam se 

conscientizar sobre as transformações necessárias para o aperfeiçoamento de seus 

saberes e fazeres docentes. 

O exercício dessa prática, de uma maneira crítica e reflexiva, pode propiciar o 

desenvolvimento da autonomia profissional dos professores que tem como objetivo 

fortalecer as suas práxis para que se constitua em uma ação insubordinada e criativa que 

seja pautada na responsabilidade e expressa no redirecionamento de suas ações 

educacionais para a conquista do bem-estar de seus alunos (ROSA; OREY, 2015). 
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De acordo com Rosa (2010), a Etnomatemática utiliza o conhecimento tácito, as 

experiências culturais e os estilos de aprendizagem dos alunos visando tornar o processo 

de ensino e aprendizagem mais relevante e efetivo, pois tem como objetivo fortalecer a 

sua conexão com a escola e minimizar as ações indisciplinares e, consequentemente, 

evidenciar a aprendizagem dos alunos. Em concordância com essa perspectiva, 

D’Ambrosio (2014) afirma que, no contexto educacional, os: 

(...) professores são preparados para cumprir ordens e obedecer, num 

sentido amplo, o que lhes foi ensinado no curso de licenciatura. 

Devem ensinar um conteúdo predeterminado, usando uma 

metodologia tradicional, tendo como objetivo principal os alunos 

passarem em testes padronizados (p. 11). 

 

De acordo com essa asserção, nesse posicionamento de resistência, os 

professores flexibilizam as práticas pedagógicas institucionalizadas por meio da 

contextualização das atividades cotidianas com a utilização de atividades matemáticas 

baseadas na perspectiva da Etnomatemática (GREENE, 2000). 

Nesse contexto, o estudo das práticas matemáticas desenvolvidas pelos membros 

de grupos culturais distintos pode ser considerado como uma posição de resistência, que 

podem tornar-se correntes pedagógicas inovadoras para o ensino e aprendizagem em 

Matemática. Conforme D’Ambrosio (2014), é importante ressaltar que: 

Cada sala de aula é diferente da outra, os alunos têm motivação 

diferenciada, e os professores deverão ter muita criatividade para lidar 

com situações que lhes são novas, muitas vezes nem imaginadas, e 

para as quais não foram preparados. Têm que ser muito criativos, 

mesmo que isso signifique insubordinação, no sentido de não seguir 

conteúdos e metodologias que lhes foram ensinadas no curso de 

licenciatura. Devem ser insubordinados criativos (D’AMBROSIO, 

2014, p. 12). 

 

Para Rosa e Orey (2015), o processo de flexibilização intencional das normas e 

das regras curriculares institucionalizadas se caracteriza como uma insubordinação 

criativa, pois tem como objetivo principal auxiliar os alunos no entendimento e na 

compreensão das práticas matemáticas acadêmicas por meio da promoção de um 

trabalho eficiente e inovador, que está fundamentado em práticas matemáticas 

cotidianas. 
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1.5 Aproximações entre a Disciplina, a Indisciplina, o Programa 

Etnomatemática e a Insubordinação Criativa 

 

Tradicionalmente, a indisciplina escolar pode ser atribuída à origem social e 

econômica dos alunos. Contudo, Garcia, Tognetta e Vinha (2013) consideram que a 

sociedade está em constante transformação, existindo a necessidade de que as escolas 

busquem se adequar por meio de mudanças em suas práticas docentes, teorias e métodos 

pedagógicos. 

Essa abordagem possibilita a criação de um espaço pedagógico que atenda às 

necessidades dos alunos, bem como considerar as suas diferentes origens, como, por 

exemplo, social, cultural, étnica ou econômica, atendendo, também, às suas diversidades 

cognitivas e afetivas (GARCIA et al., 2013). 

Nesse direcionamento, Golba (2009) argumenta que o conceito de indisciplina 

não é estático, uniforme, tampouco universal, pois se relaciona com diferentes valores e 

expectativas que se modificam conforme o contexto no qual os alunos estão inseridos. 

De acordo com esse contexto, Garcia (2006) argumenta que no: 

(...) campo das pesquisas educacionais os estudos sobre indisciplina 

avançam, sob diferentes motivações e em busca de diferentes 

respostas. Entre tais motivações, ainda a de recuperar o fio condutor 

da educação como prática de regulação social, enquanto afirma sua 

finalidade emancipatória. Na base dessa busca, a suposição de que nas 

escolas podemos produzir uma outra disciplina, emancipatória, capaz 

de derivar outra perspectiva para pensar os problemas recorrentes de 

indisciplina nas escolas. Nos parece que essa busca representa um 

paradoxo entranhado na tensão entre as intenções da educação, 

dividida entre regulação e emancipação. Vemos essa busca como 

produtiva, e uma fonte da qual derivam perguntas bastante 

significativas. Quando uma disciplina, e qual disciplina é 

emancipatória na escola? A experiência de disciplina, afinal, com algo 

socialmente produzido na escola, consegue ser emancipatória? São 

perguntas que solicitam reflexão, investigação, bem como revisão de 

posições e avanços na escola (p. 124). 

 

Em concordância com essa asserção, Rego (1996) afirma que é importante 

ressaltar que o conceito de indisciplina, como em toda criação cultural, não é estático, 

uniforme e nem universal, pois se relaciona com um conjunto de valores e expectativas 

que variam no decorrer da história, entre as diferentes culturas, bem como numa mesma 

sociedade. 
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Nesse sentido, destaca-se, também, que no plano individual, a conceituação de 

indisciplina pode ter diferentes sentidos que dependem das vivências dos indivíduos e 

dos contextos nos quais esses conceitos foram desenvolvidos e aplicados (REGO, 

1996). 

Nesse direcionamento, Rosa (2010) ressalta que, é a partir do componente 

sociocultural da realidade dos alunos, cujos conhecimentos e comportamentos tácitos 

estão presentes, que a indisciplina pode desabrochar. Com embasamento nessa filosofia, 

é necessário que os professores se conscientizem sobre a importância do componente 

sociocultural da vida dos alunos, que a vivenciam diariamente em sua realidade, 

desenvolvendo os seus instintos, interesses e motivações (FREIRE, 1998). 

Consequentemente, a prática educativa pode auxiliar os professores na 

compreensão de questões disciplinares, pois possibilita o desenvolvimento do caráter 

formador dos alunos, propiciando o fortalecimento de relações e o seu envolvimento 

com as experiências vivenciadas cotidianamente (FREIRE, 1998). Desse modo, as 

práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores com relação à disciplina refletem 

as suas crenças e representações sobre a escola e o comportamento dos alunos 

(XAVIER, 2002). 

Nessa perspectiva, D’Ambrosio (1996) argumenta que o lapso no interesse dos 

alunos pela Matemática pode estar relacionado com a inadequação dos conteúdos 

matemáticos e das metodologias empregadas quanto à sua adequação às suas 

expectativas e necessidades educacionais. 

Desse modo, Rosa (2010) comenta que os alunos podem rejeitar as experiências 

e as vivências escolares, pois as atividades curriculares desenvolvidas em salas de aula 

de Matemática estão desconectadas de seu cotidiano, traduzindo, em seu baixo 

rendimento, bem como no desinteresse generalizado pela escola e, como consequência, 

em sua evasão. 

De acordo com esse contexto, destaca-se que a Etnomatemática auxilia os 

professores na discussão, reflexão e elaboração de propostas de investigação 

indisciplinares relacionadas com as práticas socioculturais dos alunos (ROSA, 2010). 

Então, é importante que as ações docentes no ambiente escolar possam: 

(...) transgredir os limites disciplinares. (...) A possibilidade política de 

que a pesquisa contemple outras histórias sobre quem somos ou outras 

formas de sociabilidade que tragam para o centro de atenção [as] vidas 

marginalizadas do ponto de vista dos atravessamentos identitários de 

classe social, raça, etnia, gênero, sexualidade, nacionalidade etc. Esse 
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percurso parece essencial, uma vez que tais vozes podem não só 

apresentar alternativas para entender o mundo contemporâneo como 

também colaborar na construção de uma agenda anti-hegemônica em 

um mundo globalizado, ao mesmo tempo em que redescreve a vida 

social e as formas de conhecê-la (MOITA LOPES, 2006, p. 26-27). 

 

Essa asserção mostra que os conceitos de transgredir e problematizar são 

adotados no sentido de criar novas situações de ensino e de aprendizagem na e para a 

formação continuada de professores que ensinam Matemática em concordância com 

uma estrutura disciplinar rígida do currículo escolar (D’AMBROSIO; LOPES, 2015). 

Essa intenção pedagógica implica em (re)pensar o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática de um modo plural, a partir de uma proposta educacional 

mobilizada pelas práticas socioculturais, que tenham como objetivo evidenciar a 

diversidade de saberes e fazeres próprios dos alunos, possibilitando que os professores 

se conscientizem que as “práticas matemáticas ou (...) as práticas do cotidiano oferecem 

uma via bastante prometedora para a exploração de certas questões relativas à ciência” 

(LAVE, 1996, p. 112). 

Nesse sentido, para Rosa (2010), a Etnomatemática tem evidenciado os 

conhecimentos que emergem em vários contextos de diversidade cultural e linguística 

dos alunos, corroborando para a valorização das matemáticas presentes nas práticas 

socioculturais dos indivíduos que convivem nesses ambientes. 

Para Rosa (2010), a Etnomatemática possibilita que os investigadores dessas 

práticas possam desenvolver e configurar conhecimentos matemáticos utilizados nas 

tarefas cotidianas dos alunos para a elaboração de atividades matemáticas curriculares a 

serem utilizadas em salas de aula (ROSA, 2010). Dessa maneira, a Etnomatemática 

valoriza os conceitos matemáticos informais trazidos pelos próprios alunos a partir das 

suas experiências e vivências fora do contexto escolar. 

Essa atitude possibilitará uma maior identificação dos alunos com o seu objeto 

de aprendizagem, mais motivação e ampliação de conexões com os aspectos afetivos, 

bem como a aquisição de habilidades científicas e a compreensão na importância da 

igualdade entre as diversas formas de manifestação de saberes e fazeres matemáticos 

(MENDES, 2009). 

É importante que os professores se conscientizem sobre as demandas solicitadas 

para os alunos realizarem nas aulas de Matemática, pois esses docentes reproduzem os 

modelos de ensino autoritários, repugnam o papel político de sua função e desconhecem 

a importância que a Matemática exerce na sociedade. Esses fatos incentivam a 
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emergência da indisciplina dos alunos em salas de aula de Matemática (GUTIÉRREZ, 

2013). 

Nesse sentido, as posturas autoritárias dos professores que, de acordo com os 

seus objetivos, visam melhorar os comportamentos indisciplinados dos alunos, motivam 

o desenvolvimento de reações de insubordinação em sala de aula (ALVES, 2006). 

Então, a indisciplina dos alunos pode ser compreendida como uma espécie de 

termômetro da própria relação dos professores com o seu campo de trabalho, com o seu 

papel na escola e as suas funções na sociedade (AQUINO, 2000). 

Dessa maneira, Guimarães (1996) afirma que, da mesma maneira como as 

escolas não admitem as diferenças, é normal que os alunos resistam ao autoritarismo e 

não se submetam às normas impostas pelos professores. Então, essa resistência pode ser 

caracterizada como indisciplina, que se manifesta pela desorganização e, também, pela 

apatia dos alunos nas instituições de ensino. 

Nessa perspectiva, Guimarães (1996) afirma que é importante destacar a 

necessidade de que os professores consigam perceber a diversidade e as diferenças dos 

alunos, bem como a complexa rede de relações que existem em uma sala de aula. 

Assim, para Rosa (2010), as escolas estão organizadas como se os alunos fossem todos 

iguais. 

Nesse direcionamento, ressalta-se que essa homogeneização é exercida por meio 

de mecanismos disciplinares através da proposição de atividades curriculares que 

buscam esquadrinhar o tempo, o espaço, o movimento, gestos e as atitudes dos alunos, 

impondo-lhes uma postura de submissão e docilidade. Nesse sentido, as escolas não 

promovem as diferenças dos alunos, reforçando a geração de conflitos, bem como o 

surgimento de condutas indisciplinares (GUIMARÃES, 1996). 

Os resultados do estudo conduzido por Rego (1996) mostram que, do ponto de 

vista dos alunos, os motivos alegados para a ocorrência da indisciplina em sala de aula 

estão relacionados com a: 

a)  Postura autoritária dos professores. 

b)  Qualidade das aulas e com a maneira como os horários e os espaços 

escolares são organizados. 

c) Limitação do tempo do intervalo. 

d) Quantidade de matérias incompreensíveis, pouco significativas e 

desinteressantes. 

e) Ausência de clareza nas explicações dos professores, das aulas monótonas. 
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f) Obrigação de permanecerem sentados por um período longo de tempo. 

g) Escassez de materiais didáticos. 

h) Ausência de propostas educacionais desafiadoras. 

De acordo com esse ponto de vista, Rosa (2010) afirma que um dos principais 

problemas enfrentados pelas escolas é a inadequação dos conteúdos trabalhados nas 

diversas disciplinas da matriz curricular, principalmente, em Matemática, pois estão 

desvinculados dos acontecimentos do cotidiano dos alunos. 

Então, uma análise crítica e reflexiva dessa temática mostra que, de uma maneira 

geral, esses conteúdos estão dissociados da realidade e do cotidiano dos alunos 

possibilitando a ocorrência de práticas indisciplinares em salas de aula. Essa 

abordagem, além de provocar a uma lacuna no interesse e na motivação dos alunos, é 

uma das fontes para os problemas indisciplinares enfrentados nos ambientes escolares 

(ROSA, 2010). 

Além disso, o fato de os alunos não compreenderem a aplicação de um 

determinado conteúdo curricular para resolver os problemas que enfrentam no 

cotidiano, pode aumentar a probabilidade de sua apatia ou de manifestação das diversas 

formas de indisciplina em salas de aula (ARAÚJO, 2000). 

Existe a necessidade de destacar que, no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática, D’Ambrosio e Lopes (2015) argumentam que as ações de Insubordinação 

Criativa são identificadas quando os professores decidem: 

a) romper com os discursos dominantes. 

b) analisar os resultados dos alunos como uma ferramenta de análise para 

melhorar a aprendizagem. 

c) desprezar as ferramentas de quantificação de habilidades. 

d) argumentar para explicar as diferenças de aproveitamento dos alunos. 

e) utilizar discursos externos aos padrões de simplificação. 

f) questionar as formas sobre como a Matemática é culturalmente apresentada na 

escola. 

g) enfatizar a incerteza da disciplina de Matemática e a sua construção histórico-

cultural. 

h) posicionar os alunos como autores da aprendizagem em Matemática. 

i) desafiar os discursos discriminatórios com relação aos alunos. 
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É importante ressaltar que a Insubordinação Criativa e a Indisciplina são 

conceitos distintos, mesmo que, de um modo geral, a indisciplina possa ser considerada 

como uma forma de insubordinação, essa conceituação não será criativa, pois a atitude 

indisciplinar dos alunos podem não se constituir como uma ação de insubordinação 

criativa. Contudo, essa ação pode ser considerada insubordinada e criativa caso origine 

uma proposta de mudança para os professores com relação à sua prática docente em sala 

de aula. 

Além disso, conforme a discussão realizada nessa dissertação, é importante 

ressaltar que as ações de Insubordinação Criativa dificilmente ocorrerão num ambiente 

de indisciplina, pois estão diretamente relacionadas com a organização da prática 

docente dos professores. 

Dessa maneira, as ações insubordinadas e criativas possibilitam que esses 

profissionais possam planejar, organizar, elaborar e criar situações pedagógicas para 

superar as questões indisciplinares que possam surgir em sala de aula. Assim, essas 

ações estão relacionadas com o posicionamento dos professores, que visam buscar o 

bem comum dos alunos e melhorias em sua aprendizagem. 

Essa discussão diverge da conceituação de indisciplina proposta por Estrela 

(1994) ao afirmar que a ausência de disciplina pode ser conceituada como uma violação 

da ordem estabelecida na escola, em função das necessidades de que, nesse ambiente, 

ocorrem aprendizagens coletivas. 

Desse modo, os atos indisciplinares refletem três intencionalidades gerais, pois a 

indisciplina é considerada como: a) uma forma de os alunos se desvincularem da 

influência das escolas, b) um modo de obstrução, uma tentativa de impedir total ou 

parcialmente o desenvolvimento normal das aulas e c) uma maneira de contestar as 

formas de desenvolvimento das atividades e trabalhos na escola (ESTRELA, 1994). 

Esse contexto possibilita, de acordo com Freire (1998), o desenvolvimento do 

pensamento crítico sobre a prática docente dos professores por meio da utilização de 

ações pedagógicas contextualizadas no contexto sociocultural dos alunos. 

Cabe ressaltar que, para Aquino (1999), é importante que os professores 

realizem mediações que promovam a capacidade de os alunos assumirem atitudes 

disciplinares de modo autônomo e positivo, tornando-os participantes ativos do 

processo de ensino e aprendizagem por meio da participação intensiva, crítica e 

reflexiva nas aulas, inclusive de Matemática. 
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Dessa maneira, existe a necessidade de que os professores saiam do espaço 

delimitado pelas gaiolas epistemológicas, pois, de acordo com D'Ambrosio (2013), os: 

(...) pássaros vivendo em uma gaiola alimentam-se do que encontram 

na gaiola, voam só no espaço da gaiola, comunicam-se numa 

linguagem conhecida por eles, procriam e repetem-se e só veem e 

sentem o que as grades permitem. Não podem saber de que cor a 

gaiola é pintada por fora. No mundo acadêmico, os especialistas são 

como pensadores engaiolados em paradigmas e metodologias rígidas, 

que não permitem ver além do que é considerado academicamente 

correto (p. 4). 

 

Para isso, é importante que os professores, de acordo com Rosa (2019), saiam de 

suas gaiolas e se conscientizem da existência de outras epistemologias, visões de 

mundo, perspectivas ou cosmologias para que possam contatar outros modos de 

compreender a indisciplina de uma maneira insubordinada e criativa, desenvolvendo 

uma postura de mudança metodológica e pedagógica para que possam refletir 

criticamente sobre a própria prática docente. 
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CAPÍTULO II 

 

2 UMA ADAPTAÇÃO DA TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS COMO 

UM CAMINHO METODOLÓGICO PARA A COMPREENSÃO, REDUÇÃO 

E/OU MINIMIZAÇÃO DA INDISCIPLINA 

 

Esse capítulo apresenta a abordagem de pesquisa qualitativa utilizada nesse 

estudo que poderá contribuir para uma melhor compreensão da problemática proposta 

nesse estudo com relação à indisciplina em aulas de Matemática. Para uma aproximação 

da questão de investigação com a problemática desse estudo, o professor-pesquisador, 

juntamente com seu orientador e coorientador optaram pela abordagem qualitativa. 

De acordo com Oliveira (2014), possibilita a descrição da complexidade de 

problemas, a compreensão de determinados processos sociais, o oferecimento de 

contribuições nesse processo de mudanças, a produção ou a formação de opiniões dos 

componentes de determinados grupos e a interpretação de particularidades dos 

comportamentos ou atitudes dos participantes desse estudo. 

Então, é importante reforçar que, nesse tipo de pesquisa, todos os fatos e 

fenômenos foram significativos e relevantes para o desenvolvimento dessa investigação, 

pois foram evidenciados por meio da coleta de dados que foi realizada com a utilização 

dos seguintes instrumentos: questionários: inicial e final, entrevistas semiestruturadas, 

grupo focal adaptado e diário de campo do professor-pesquisador. 

Na condução desse estudo, foi exigida uma participação do professor-

pesquisador no que tange à observação e à interação com os participantes desse estudo, 

cuja ênfase estava relacionada com o processo educacional que foi desencadeado no 

trabalho de campo dessa investigação por meio da realização das entrevistas 

semiestruturadas e do grupo focal adaptado. 

Os procedimentos metodológicos foram realizados por meio do contato direto e 

interativo do professor-pesquisador com os participantes desse estudo para a obtenção 

de informações que foram coletadas por meio dos dados durante a realização do 

trabalho de campo desse estudo. 

Com a utilização da abordagem qualitativa, para Patton (1990), os 

investigadores se aprofundam na compreensão dos fenômenos estudados, pois estão 

relacionados com as ações dos indivíduos em seus contextos social e cultural, 
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interpretando-os de acordo com a perspectiva dos participantes e, também, da 

problemática estudada. 

Desse modo, Strauss e Corbin (1990) argumentam que uma das características 

da pesquisa qualitativa é possibilitar a análise das experiências individuais e de seus 

contextos, a partir da observação e da interação dos pesquisadores com os pesquisados, 

pois é importante considerar a subjetividade como parte integrante do processo 

investigativo. 

Dentre os designs metodológicos qualitativos disponíveis para a condução de 

pesquisas, é importante ressaltar que o professor-pesquisador com seu orientador e 

coorientador optaram pela utilização do design metodológico adaptado10 da Teoria 

Fundamentada nos Dados11 (GLASER; STRAUSS, 1967). 

Essa opção é justificada porque nessa teoria indutiva12, os dados foram 

coletados e analisados enquanto os resultados foram interpretados, sistematicamente, 

que visava a utilização da fundamentação teórica para interpretar os resultados obtidos 

durante a fase analítica desse estudo. 

 

2.1 Contextualização das Escolas 

 

Essa pesquisa foi realizada com professores de Matemática em quatro escolas, 

sendo três estaduais localizadas em duas cidades da Microrregião de Viçosa, em Minas 

Gerais, e uma escola particular localizada em uma cidade dessa mesma microrregião, 

pertencentes à Superintendência Regional de Ensino de Ponte Nova. Essas escolas 

foram identificadas por Escola Estadual (EE) ou Escola Particular (EP) da seguinte 

maneira: EE1, EE2, EE3 e EP. 

A escola EE1 tem 251 alunos que estão matriculados em 05 turmas do 1º ano ao 

5º ano do Ensino Fundamental I, sendo uma turma para cada ano, que são oferecidas no 

turno vespertino. No Ensino Fundamental II, essa escola tem 2 turmas do 6º, 2 turmas 

do 7º, 1 turma do 8º e 2 turmas do 9º, totalizando 7 turmas que funcionam no turno 

                                                 

 

10O professor-pesquisador juntamente com seu orientador e coorientador adaptaram a utilização da Teoria 

Fundamentada nos Dados porque a codificação seletiva e a redação da teoria emergente não foram 

utilizadas nessa dissertação, pois não estão relacionadas com a determinação de uma resposta 

determinada para a sua questão de investigação. 
11Grounded Theory. 
12Na teoria indutiva, os códigos e as categorias emergem dos dados ao invés de serem codificados e 

categorizados a priori, pois ocorrem somente com a realização do trabalho de campo (Patton, 1990). 
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matutino. Ressalta-se que essa escola não funciona no período noturno e não atende o 

Ensino Médio. Essa escola possui dois professores e uma professora de Matemática, 

incluindo o professor-pesquisador. 

Na entrada dessa escola existe o Pavimento térreo com o Hall de entrada, 1 sala 

de secretaria, 1 sala de almoxarifado, 1 escada e 1 rampa de acesso para o bloco 1, que 

tem 1 sala de recurso, 1 sala de informática, 1 pátio com área externa descoberta, 1 pátio 

interno coberto, 1 biblioteca, 1 sala de diretoria, 1 sala de financeiro, 1 sala de 

professores com 2 banheiros e 1 sala da supervisão. 

O bloco 1 também tem 1 refeitório, 1 cozinha, 1 despensa, 1 lavanderia, 1 

depósito, 1 quadra na área externa, 1 banheiro feminino, 1 banheiro masculino, 1 

banheiro feminino adaptado para pessoas com deficiências e 1 banheiro masculino 

adaptado para pessoas com deficiências. O bloco 2 tem 1 banheiro feminino e 1 

banheiro masculino, que atualmente estão interditados, sem acesso para os alunos. 

A escola EE2 tem 689 alunos, sendo 379 alunos matriculados no Ensino 

Fundamental II e 310 alunos matriculados no Ensino Médio. Essa escola tem 3 (três) 

turmas de 6º ano, 4 (quatro) turmas de 7º ano, 2 (duas) turmas de 8º ano e 2 (duas) 

turmas de 9º Ano do Ensino Fundamental II, tendo também 4 (quatro) turmas de 1º ano, 

3 (três) turmas de 2º ano e 2 (duas) turmas de 3º ano do Ensino Médio, que são 

oferecidas nos turnos matutino e vespertino. 

Atualmente, essa escola não atende os anos iniciais do Ensino Fundamental e 

não funciona no período noturno, contudo, existe a possibilidade de, a partir do ano de 

2020, do oferecimento de Cursos Técnicos e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

no Ensino Médio, para atender às demandas do município. Essa instituição de ensino 

tem 2 professores e 4 professoras de Matemática. A infraestrutura dessa instituição de 

ensino é composta por 12 salas de aula, bem como por pátios, hortas, estacionamento, 

jardins e campo de futebol. 

Além dessa infraestrutura, essa escola tem outras dependências, sendo: 01 sala 

de reunião, 01 biblioteca, 01 sala de professores, 01 sala de supervisão, 01 sala da 

secretária, 01 sala da direção, 2 laboratórios de informática, 01 (uma) sala de vídeo, 01 

laboratório de ciências, 01 cantina, 01 despensa, 01 refeitório, 01 quadra poliesportiva e 

vestiários, banheiros feminino e masculino para alunos, professores e funcionários. 

A escola EE3 possui 301 alunos, sendo 181 alunos matriculados nos anos finais 

do Ensino Fundamental e 120 alunos matriculados no Ensino Médio. Essa escola tem 

09 turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, sendo 04 turmas (6º, 7º, 8º e 9º anos) 
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no período da manhã, 04 turmas (6º, 7º, 8º e 9º anos) no período da tarde e 01 turma do 

6º ano da EJA no período noturno. Essa instituição de ensino tem 4 (quatro) turmas do 

Ensino Médio, sendo 3 (três) turmas (1º, 2º e 3º anos) no período da tarde e 01 (uma) 

turma (1º ano) no período noturno. Essa instituição de ensino não atende os anos iniciais 

do Ensino Fundamental. É importante ressaltar que essa escola tem 2 professores e 1 

professora de Matemática. 

A infraestrutura dessa escola é formada por 09 salas de aula, 01 biblioteca que 

funciona juntamente com a sala de recursos, 01 sala de vídeo, 01 sala de informática, 01 

sala de direção, 01 sala de coordenação, 01 almoxarifado, 01 cozinha, 01 sala de 

professores, 01 sala de secretaria, 01 cozinha com refeitório coberto, 01 banheiro 

masculino, 01 banheiro feminino e 02 banheiros para pessoas com deficiências. 

A escola EP possui 159 alunos, sendo 62 alunos matriculados nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, 64 alunos matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental 

e 33 alunos matriculados no Ensino Médio, que são oferecidos nos períodos: matutino e 

vespertino. Essa escola tem: 01 (uma) turma de cada ano (1º ano ao 5º ano) dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, 01 (uma) turma de cada ano (6º ano ao 9º ano) dos anos 

finais do Ensino Fundamental e 01(uma) turma de cada ano (1º ano ao 3º ano) do 

Ensino Médio. Essa instituição de ensino não funciona no período noturno e tem dois 

professores de Matemática. 

Essa instituição de ensino tem 08 salas de aula, 2 salas para atender aos alunos 

da Educação Infantil, 06 banheiros, 01 parquinho para recreação, 01 pátio externo 

coberto, 01 cozinha, 01 biblioteca, 01 sala de jogos, 01 secretaria, 01 sala de 

professores, 01 sala de fotocópias, 01 sala de direção e 01 hall de entrada e 01 pátio 

interno. 

Finalizando a caracterização das escolas nas quais esse estudo foi conduzido, é 

importante ressaltar que, atualmente, o professor-pesquisador leciona na escola EE1, 

contudo, destaca-se que esse estudo foi conduzido apenas com os professores de 

Matemática que lecionam nessas escolas e que aceitaram participar dessa pesquisa, com 

exceção do professor-pesquisador. 
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2.2 Participantes da Pesquisa 

 

Inicialmente foram convidados todos os professores de Matemática dessas 

escolas, num total de 13 profissionais. No entanto, por motivos diversos, alguns desses 

professores não se interessaram em participar dessa investigação. Dessa maneira, os 

participantes desse estudo foram 8 (oito) professores de Matemática de quatro escolas 

distintas, sendo 1 (um) professor da EE1, 4 (quatro) professores da EE2, 1 (uma) 

professora da EE3 e 2 (dois) professores da EP. 

É importante ressaltar que, para garantir o anonimato dos participantes desse 

estudo, os seus nomes foram omitidos, pois foram utilizados códigos escolhidos pelo 

professor-pesquisador, juntamente com seu orientador e coorientador. Assim, os 

códigos que se iniciam pela letra M indicam que os participantes são do sexo masculino 

enquanto os códigos que se iniciam pela letra F indicam que as participantes são do 

sexo feminino. De acordo com esse procedimento, também foram utilizados números 

adjacentes a essas letras que se diferenciam conforme o sexo dos participantes. 

Nesse direcionamento, os códigos com numeração par representam o sexo 

feminino, enquanto os códigos com numeração ímpar representam o sexo masculino: 

F2, F4, F6, F8 e M1, M3, M5, M7. Destaca-se que a numeração proposta para 

identificação dos participantes seguiu uma ordem aleatória e não sequencial que foi 

elaborada pelo professor-pesquisador, juntamente com seu orientador e coorientador. O 

quadro 3 mostra a codificação dos participantes desse estudo. 

 

Quadro 3: Codificação dos participantes 

Relação Escola x Participante 

Escola Participante 

EE1 M1    

 

 

EE2 

F2 

F4 

F6 

M3 

EE3 F8 

 

EP 

M5 

M7 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

O perfil dos participantes desse estudo foi traçado a partir das respostas dadas 

para as 8 (oito) primeiras perguntas do questionário inicial (Apêndice B), que estavam 
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relacionadas com a idade, o sexo, o nível escolar de formação, tempo de profissão 

docente, a renda bruta associada a profissão dos professores, outro tipo de trabalho, bem 

como as aulas atribuídas por semana de seu encargo de trabalho. 

Por conseguinte, de acordo com a análise das respostas dadas para a questão 1 

do questionário inicial sobre a idade, mostrou que os 8 (oito) participantes desse estudo 

possuem idade entre 21 e 56 anos, sendo que os participantes: M7 tem 21 anos, F6 tem 

29 anos, M1 tem 32 anos, M3 tem 37 anos, F4 tem 42 anos, F8 tem 48 anos, M5 tem 52 

anos e F2 tem 56 anos. 

Com relação ao sexo dos participantes, a análise das respostas dadas para a 

questão 2 mostrou que 4 (quatro) participantes são do sexo masculino enquanto 4 

(quatro) do sexo feminino.  

A questão 3 está associada ao tempo que os participantes lecionam Matemática, 

desenvolvendo a sua prática docente em sala de aula. As respostas dadas para essa 

questão mostraram que 4 (quatro) participantes lecionam entre 5 a 10 anos; 3 (três) 

participantes lecionam há mais de 20 anos enquanto 1 participante leciona há menos de 

5 anos. É importante destacar que nenhum participante lecionou entre 10 a 20 anos. 

A questão 4 se refere ao nível de formação dos participantes. As respostas dadas 

para essa questão mostraram que todos os 8 (oito) participantes têm graduação em 

Licenciatura em Matemática, além disso, os participantes M5 e F2 também possuem 

formação em Bacharelado em Administração de Empresas. Os participantes M5, F4 e 

F8 possuem especialização, sendo que o participante M5 tem especialização em Gestão 

de Pessoas e as participantes F4 e F8 possuem especialização em Docência no Ensino 

Superior. 

Continuando com a análise das respostas dadas, a questão 5 do questionário 

inicial mostrou a renda bruta mensal (sem descontos) dos participantes dessa pesquisa. 

Assim, 1 (um) participante possui renda de até R$ 1.045,00; 3 (três) participantes 

possuem renda de R$ 1.045,00 até R$ 2090,00; 1 (um) participante possui renda 

superior a R$ 2090,00 até R$ 3.135,00 enquanto 3 (três) participantes possuem renda 

superior a R$ 3.135,00.  

Sobre a pergunta 6, foi questionado se os participantes trabalhavam em outra 

instituição de ensino. As respostas dadas para essa questão mostraram que o participante 

M3 trabalha em outra escola municipal numa cidade vizinha enquanto 7 (sete) 

participantes afirmaram que trabalham apenas nas instituições de ensino na qual a 

pesquisa está sendo realizada. Contudo, cabe destacar que a participante F2 é 
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aposentada em um cargo pela Prefeitura Municipal de sua cidade como professora de 

Matemática da Educação Básica. 

Prosseguindo com a caracterização dos participantes desse estudo, a questão 7 

complementa a questão 6, haja vista que indagou se os participantes desempenhariam 

outro tipo de trabalho além da profissão de professores de Matemática em suas escolas. 

As respostas dadas para essa questão mostraram que 2 (dois) participantes 

desempenham outro tipo de trabalho, nesse sentido, a participante F2 auxilia na 

administração de uma loja de produtos agropecuários enquanto o participante M5 

também trabalha como professor particular de Matemática. 

Além disso, a questão 8 buscou retratar a quantidade de aulas que os 

participantes lecionavam por semana. A análise das respostas dadas para essa questão 

mostrou que 5 (cinco) participantes lecionavam de 10 a 20 aulas, 2 (dois) participantes 

lecionavam de 31 a 40 aulas enquanto 1 (um) participante lecionava de 21 a 30 aulas 

semanalmente. 

Nessa perspectiva, a participante F2 afirmou que “quando eu tinha dois cargos, 

trabalhava até com 40 aulas para completar minha renda, hoje aposentada tenho um 

cargo na escola”. Continuando com as justificativas para as respostas dadas para essa 

questão, a participante F6 justificou que lecionava uma quantidade maior de aulas “para 

receber um salário maior” enquanto o participante M3 alegou que “o cargo na minha 

escola é de 16 aulas, mas como cada turma possui 5 aulas eu tive que pegar 20 aulas”.  

Finalizando a descrição dos participantes desse estudo, o quadro 4 mostra uma 

visão geral do perfil dos participantes desse estudo,  

 

Quadro 4: Perfil geral dos participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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Ressalta-se que esse quadro foi elaborado com base nas respostas dadas para as 

8 (oito) questões do questionário inicial que estavam relacionadas com a idade, o sexo, 

o nível escolar de formação, o tempo de profissão docente exercido, a renda bruta 

associada a profissão dos professores, bem como as aulas atribuídas por semana de seu 

encargo de trabalho docente. 

 

2.3 Design Metodológico: Uma Adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados 

 

Dentre as abordagens e métodos qualitativos disponíveis para a utilização em 

investigações em Educação Matemática, o professor-pesquisador, juntamente com seu 

orientador e coorientador optaram pela metodologia adaptada da Teoria Fundamentada 

nos Dados (GLASER; STRAUSS, 1967). 

A adaptação dessa teoria foi necessária para o desenvolvimento desse estudo, 

pois a codificação seletiva e a escrita de uma teoria emergente não foram elaboradas 

nessa investigação, haja vista que o principal objetivo foi a busca da resposta para a 

questão de investigação proposta nesse estudo. A figura 4 mostra um diagrama da 

Teoria Fundamentada nos Dados adaptada para a condução desse estudo. 

 

Figura 4: Teoria fundamentada nos dados adaptada 

 
Fonte: Adaptado de Ladeira (2015) 
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Nesse sentido, Glaser e Strauss (1967) afirmam que a Teoria Fundamentada nos 

Dados possibilita a compreensão sobre como e porque os participantes de uma 

determinada investigação se comportam de uma maneira específica, propiciando a 

determinação de uma resposta para a problemática do estudo a ser desenvolvido. 

É importante ressaltar que, na Teoria Fundamentada nos Dados, os 

pesquisadores devem: 

(...) ter sensibilidade às palavras, às ações dos informantes e perceber 

as tendências que os dados apontam; ter sensibilidade aguçada para 

elaborar perguntas pertinentes; ter capacidade de pensar o abstrato, de 

reconhecer/perceber além do óbvio; ser flexível e aberto a críticas, 

além de ter capacidade de interpretar os dados indutiva e 

indutivamente, nomear categorias adequadamente, realizar 

comparações entre as diversas categorias e criar um esquema analítico 

interpretativo inovador (BAGGIO; ERDMANN, 2011, p. 179). 

 

De acordo com essa asserção, Strauss e Corbin (1990) afirmam que essa teoria 

possibilita a geração de explicações a partir da compreensão das ações de indivíduos 

e/ou grupos em um determinado contexto diante do enfrentamento de problemas ou 

situações sociais vivenciadas. 

 

2.3.1 Amostragem Teórica 

 

A amostragem teórica refere-se ao processo de coleta de dados que visa procurar 

lugares, indivíduos ou eventos que potencializem a identificação de modificações entre 

os conceitos propostos no processo codificatório, bem como no adensamento de 

categorias, de suas propriedades e dimensões, conforme necessidades de informações 

identificadas durante o desenvolvimento da pesquisa (GLASER; STRAUSS, 1967). 

O principal objetivo da amostragem teórica é “maximizar as oportunidades de 

obtenção de dados para auxiliar na explicação das categorias, em termos de suas 

propriedades e dimensões, visando o desenvolvimento conceitual e teórico do estudo” 

(BAGGIO; ERDMANN, 2011, p. 180). 

Nesse sentido, a amostragem teórica desse estudo foi composta pelos dados que 

foram coletados por meio de instrumentos metodológicos: questionários (inicial e final), 

as entrevistas semiestruturadas, o grupo focal adaptado e o diário de campo do 

professor-pesquisador. 
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Por conseguinte, instrumentos diversos foram utilizados para a coleta de dados 

que possibilitaram a obtenção de informações, permitindo que o professor-pesquisador 

pudesse interpretar os resultados obtidos nessa pesquisa. 

 

2.3.2 Codificação dos Dados 

 

A codificação ocorre quando os dados são examinados minuciosamente para que 

possam ser organizados por meio da elaboração de categorias semelhantes. Nessa etapa, 

a codificação envolve comparações constantes entre os dados que são direcionados para 

o processo de categorização por meio da abstração e das relações entre os seus 

elementos (GASQUE, 2007) que as compõem. 

Desse modo, inicialmente, os dados coletados são meticulosamente analisados 

palavra por palavra, linha por linha ou trecho por trecho, com o objetivo de gerar 

códigos conceituais. Esses códigos são agrupados em categorias, denotando conceitos 

de nível superior (STRAUSS; CORBIN, 1990). 

Ressalta-se que os processos codificatórios da Teoria Fundamentada nos Dados 

são denominados de codificações aberta, axial e seletiva, que devem ser entendidos 

como maneiras distintas para tratar os dados coletados durante a condução do trabalho 

de campo de um determinado estudo (GASQUE, 2007). 

É importante destacar novamente que na adaptação da Teoria Fundamentada 

utilizada nesse estudo, a codificação seletiva não foi empregada como procedimento 

metodológico para a identificação da categoria central por meio da codificação aberta, 

pois o professor-pesquisador, juntamente com seu orientador e coorientador optaram 

por não escrever uma teoria emergente dos dados coletados na condução do trabalho de 

campo dessa investigação. 

 

2.3.2.1 Codificação Aberta para Determinar os Códigos Preliminares 

 

A codificação aberta é o “processo analítico pelos quais os conceitos são 

identificados e desenvolvidos em relação às suas propriedades e dimensões” (PINTO, 

2012, p. 5). Dessa maneira, os códigos preliminares podem emergir nesse processo, 

tornando-se categorias conceituais na próxima etapa de codificação. 
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Nessa codificação, Gasque (2007) afirma que os dados coletados são analisados 

linha a linha, frase a frase e parágrafo a parágrafo e página a página, bem como um 

documento para que se possa atribuir às palavras, aos termos, às expressões ou frases 

para a determinação dos códigos preliminares que possibilitam uma interação mais 

próxima entre dados e os pesquisadores (GASQUE, 2007). 

Desse modo, os pesquisadores codificam abertamente os dados para os conceitos 

e as suas propriedades. Assim, a codificação aberta consiste na decomposição, na 

análise, na comparação e na conceitualização dos dados para a sua posterior 

categorização. 

 

2.3.2.2 Codificação Axial para Determinação das Categorias Conceituais 

 

Sequencialmente à codificação aberta, na codificação axial os segmentos de 

códigos são comparados entre si e agrupados conceitualmente. Esses grupos de dados 

recebem um título conceitual dos pesquisadores, sendo denominados por categorias 

conceituais (STRAUSS; CORBIN, 1990). Os dados, portanto, são agrupados através 

das conexões entre as categorias. Assim, na codificação axial, as categorias mais densas 

são elaboradas, pois são mais bem desenvolvidas e relacionadas nesse processo 

(BAGGIO; ERDMANN, 2011). 

Nesse estudo, os pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados foram 

utilizados durante o desenvolvimento dessa investigação. Assim, após a coleta, os dados 

foram analisados de maneira sistemática até que a sua saturação teórica fosse 

evidenciada. Então, nesse processo, de acordo com Gasque (2007), os dados começaram 

a se repetir e as informações novas e relevantes não emergiram dos dados durante a 

realização do processo de codificação utilizado nesse estudo. 

 

2.4 Triangulação dos Dados 

 

A triangulação dos dados utiliza diversos métodos de pesquisa para a 

investigação de uma mesma problemática, que se refere à convergência ou à 

corroboração de dados relacionados com um mesmo fenômeno (VERGARA, 2004) 

com relação às respostas dadas e analisadas, bem como para a interpretação dos 

resultados que foram obtidos para a problemática abordada nesse estudo. 
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Nesse contexto, a triangulação de dados possibilita uma compreensão 

multidimensional da problemática (GUNTHER, 2006) desse estudo que auxiliou o 

professor-pesquisador a reduzir as possíveis distorções de interpretação com a utilização 

de diversos métodos de coleta de dados. 

Na triangulação desse estudo foram utilizados os questionários: inicial e final, as 

entrevistas semiestruturadas, um grupo focal adaptado e o diário de campo do professor-

pesquisador. A figura 5 mostra o processo de triangulação de dados que foi utilizado 

pelo professor-pesquisador por meio dos instrumentos metodológicos de coleta de 

dados empregados nessa investigação. 

 

Figura 5: Triangulação dos dados 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por conseguinte, a triangulação possibilitou que o professor-pesquisador 

desenvolvesse uma resposta para a questão de investigação, que foi obtida de acordo 

com a utilização das fases da Teoria Fundamentada nos Dados. 

 

2.5 Confiabilidade da Análise dos Dados e Interpretação dos Resultados 

 

Para que o professor-pesquisador pudesse assegurar a confiabilidade da análise 

dos dados e da interpretação dos resultados que foram obtidas nos instrumentos de 

coleta, foi utilizada a fórmula de consenso proposta por Miles e Huberman (1994), que é 

dada por: 
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É importante ressaltar que uma abordagem utilizada para verificar a 

confiabilidade dos códigos determinados no processo de codificação é solicitar que dois 

membros do time da pesquisa revejam os dados por meio de sua codificação 

independente (MILES; HUBERMAN, 1994). 

Então, o professor-pesquisador, juntamente com seu orientador e coorientador se 

comunicaram via e-mail e GoogleMeet para verificar as discordâncias de codificação 

por meio da busca de soluções para resolvê-las por meio de discussões aprofundadas 

para negociar o consenso sobre essas codificações e categorizações13. 

Desse modo, foi constatado o total de 3330 codificações determinadas pelos 

instrumentos de coleta de dados, havendo 3026 consensos e 304 divergências na 

condução desse processo. Consequentemente, aplicando a fórmula proposta tem-se que: 

 

 

 

Consequentemente, de acordo com Miles e Huberman (1994), um resultado 

advindo da aplicação dessa fórmula é confiável quando o consenso obtido para as 

codificações for igual ou superior a 90%, que é o mínimo requerido como satisfatório 

para que se possa verificar a confiabilidade das codificações e categorizações realizadas 

nos processos analítico e interpretativo de uma determinada investigação. 

 

2.6 Procedimentos Metodológicos 

 

Com o ingresso do professor-pesquisador no Mestrado Profissional em 

Educação Matemática, da UFOP, em março de 2019, esse profissional realizou o 

levantamento do referencial teórico, cujo objetivo foi buscar as fundamentações teóricas 

para auxiliá-lo na obtenção de uma resposta para a questão de investigação desse 

estudo. 

                                                 

 

13É importante ressaltar que, nesse processo de codificação, não foi utilizado nenhum tipo de software 

específico para a determinação dos códigos preliminares encontrados nos instrumentos de coleta de 

dados. Desse modo, a quantidade de códigos obtida nesse processo de codificação foi realizada 

manualmente pelo professor-pesquisador em conjunto com o seu orientador e coorientador por meio da 

contagem direta e individual de cada um dos códigos preliminares que emergiram desse processo. 
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Desse modo, essa pesquisa bibliográfica se iniciou com uma busca no banco de 

teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com 

a procura de resumos de dissertações e teses que abordassem a temática desse estudo. 

Por conseguinte, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Etnomatemática; 

Insubordinação Criativa, Disciplina e Indisciplina. 

Contudo, o professor-pesquisador constatou que não havia registros de 

investigações que envolvessem, em um mesmo trabalho, essas temáticas, mostrando a 

necessidade de investigar e compreender a percepção dos professores de Matemática 

sobre a indisciplina escolar em salas. 

Essa abordagem propõe o desenvolvimento de um conjunto de ações 

pedagógicas que visem o desenvolvimento da postura comportamental dos alunos, bem 

como sobre a transformação da própria prática docente ao buscar o desenvolvimento de 

um olhar crítico, reflexivo e questionador sobre a problemática desse estudo. 

Entretanto, o desenvolvimento desse levantamento bibliográfico também foi 

realizado no Diretório dos Grupos de Pesquisa/CNPq com a utilização das mesmas 

palavras-chave. Assim, a partir do levantamento realizado nesses grupos de pesquisa, 

pretendia-se também consultar os trabalhos desenvolvidos nas instituições superiores de 

ensino vinculadas a esses grupos. 

Porém, o professor-pesquisador também não encontrou registros de pesquisas 

sobre a problemática relacionada com esse estudo. Assim, diante dessa dificuldade, 

buscou-se pesquisar artigos, dissertações e teses que tratavam dos assuntos relacionados 

com as temáticas da Etnomatemática, da Indisciplina Escolar e da Insubordinação 

Criativa. 

Em seguida, foi realizada uma pesquisa em livros, periódicos e anais de eventos 

nacionais e internacionais em inglês, português e espanhol para verificar a produção 

nacional e internacional referente às essas temáticas. Esse levantamento bibliográfico 

também não foi bem-sucedido, pois não foram encontrados registros de estudos 

referentes à problemática proposta nesse estudo. 

Posteriormente, o professor-pesquisador obteve a autorização da Direção das 

Escolas (Anexo A) para a realização do projeto dessa pesquisa que, posteriormente, foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da UFOP, em 31/10/2019, sendo 

aprovado em 10/02/2020, sob CAAE No 24669619.4.0000.5150. 
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Após a aprovação desse projeto pelo CEP/UFOP, foi enviada uma solicitação de 

consentimento Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice A) para 

os participantes desse estudo para a sua autorização para a participação nessa pesquisa.  

O principal objetivo desses documentos foi o de informar os participantes sobre 

os procedimentos metodológicos e os instrumentos de coleta de dados que seriam 

utilizados durante a realização do trabalho de campo desse estudo, bem como apresentar 

informações de que os participantes poderiam desistir de sua participação nessa 

investigação, a qualquer momento, por vontade própria. 

Esses documentos também apresentaram a garantia do sigilo com relação à 

identificação dos participantes, pois os seus nomes foram substituídos por códigos, que 

poderiam ser identificados apenas pelo professor-pesquisador, por seu orientador e 

coorientador. Desse modo, os códigos que começam pela letra F seguidos por números 

pares, indicam o sexo feminino enquanto os códigos que começam pela letra M 

seguidos pelos números ímpares indicam o sexo masculino, sendo: F2, F4, F6, ... e M1, 

M3, M5, ... e, assim, sucessivamente. 

Posteriormente, o questionário inicial (Apêndice B) foi aplicado no início da 

coleta de dados enquanto o questionário final (Apêndice C) foi respondido pelos 

participantes após a finalização da condução do trabalho de campo desse estudo. 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa empírica com a participação de 8 (oito) 

professores de Matemática, em 4 (quatro) escolas, sendo 3 (três) estaduais e 1 (uma) 

particular; em 2 (duas) cidades distintas, da Superintendência Regional de Ensino de 

Ponte Nova, em Minas Gerais; sobre as abordagens relacionadas com a disciplina 

vivenciada nas escolas em termos de sua prática docente. 

O principal objetivo desse trabalho de campo foi buscar o conhecimento das 

diversas realidades existentes referentes à indisciplina por meio de questionários 

respondidos remotamente por esses professores de Matemática, visando identificar as 

práticas indisciplinares nessas escolas, bem como as possíveis soluções para a sua 

redução e/ou minimização. 

Com base nessas realidades e, por meio da análise das respostas dadas para esse 

questionário, foram realizadas entrevistas semiestruturadas individuais e um grupo focal 

adaptado com os professores de Matemática dessas escolas, que aceitaram participar das 

ações do trabalho de campo desse estudo, cujo objetivo foi identificar e evidenciar as 

soluções para as questões indisciplinares que pudessem ocorrer em salas de aula. 
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Assim, a proposição dessas ações pedagógicas buscava subsídios que pudessem 

auxiliar o professor-pesquisador na elaboração de um caderno de sugestões que visasse 

a proposição de 5 (cinco) seminários para possibilitar que os professores discutissem 

sobre a disciplina e a indisciplina em aulas de Matemática. 

Essa abordagem tinha como objetivo propiciar o desenvolvimento de ações 

pedagógicas que visem minimizar e/ou reduzir a indisciplina por meio da elaboração de 

atividades relacionadas com as experiências socioculturais dos alunos e, também, com a 

utilização das bases teóricas propostas pela Etnomatemática e pela Insubordinação 

Criativa 

 

2.7 Coleta de Dados 

 

A utilização de variados tipos de instrumentos de coleta de dados foi necessária 

para que o professor-pesquisador pudesse ratificar e validar as informações que foram 

obtidas durante a realização do trabalho de campo dessa pesquisa por meio da 

triangulação dos dados (ROSA, 2010). 

Dessa maneira, os dados desse estudo foram coletados por meio da utilização 

dos seguintes instrumentos: 

a) Questionários: inicial e final 

b) Diário de campo do professor-pesquisador 

c) Entrevista semiestruturada; 

d) Grupo focal adaptado. 

Dessa maneira, a análise dos dados que foram coletados nesses instrumentos, 

bem como a interpretação de seus resultados objetivou auxiliar o professor-pesquisador 

a responder a seguinte questão de investigação: 

 

Como os professores de Matemática podem compreender a 

indisciplina dos alunos como um aspecto positivo que possa 

auxiliá-los na transformação da própria prática docente de 

acordo com as perspectivas da Etnomatemática e da 

Insubordinação Criativa? 
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De acordo com esse contexto, os instrumentos de coleta de dados que foram 

utilizados para a condução desse estudo são descritos brevemente a seguir. 

 

2.7.1 Questionários 

 

De acordo com Gil (1999), o questionário é uma “técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito 

às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” (p. 128). Desse modo, Oliveira 

(2014) afirma que os questionários têm como principal objetivo descrever as 

características de uma pessoa ou de determinados grupos sociais. 

Além disso, nesse estudo, na elaboração desses instrumentos de coleta de dados 

foram utilizadas questões abertas, pois apesar de serem mais difíceis de serem 

respondidas, catalogadas, analisadas e interpretadas, oferecem para os participantes a 

liberdade e a flexibilidade para responderem os questionamentos solicitados (ROSA, 

2010). 

No entanto, esses questionários também contiveram questões fechadas e mistas. 

Contudo, é importante ressaltar que a coleta de dados qualitativos desse estudo também 

foi realizada por meio da utilização dos questionários: inicial e final. 

 

2.7.1.1 Questionário Inicial 

 

O principal objetivo desse questionário foi realizar o levantamento de dados 

relacionados com o gênero, a idade, o nível econômico, além de traçar um perfil geral 

dos participantes dessa pesquisa, bem como coletar dados sobre a percepção e a 

vivência desses participantes em relação à disciplina/indisciplina escolar nas aulas de 

Matemática, pois foi composto por questões relacionadas com a sua vida social, 

cultural, escolar e econômica. 

 

2.7.1.2 Questionário Final 

 

O principal objetivo desse instrumento de coleta de dados foi identificar a 

percepção dos professores sobre a disciplina e a indisciplina nas aulas de Matemática, 
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bem como verificar se as atividades elaboradas com base na Insubordinação Criativa 

contribuíram para o processo de desenvolvimento de conteúdos de matemáticos e, 

também, se houve indícios do desenvolvimento do raciocino crítico e reflexivo dos 

participantes por meio da realização das atividades elaboradas sob a perspectiva da 

Etnomatemática. 

 

2.7.2 Diário de Campo do Professor-Pesquisador 

 

O diário de campo foi composto por informações obtidas com as observações 

realizadas durante o processo de coleta de dados, pois a “observação é um dos 

instrumentos que mais fornece detalhes ao pesquisador, por basear-se na descrição e 

para tanto utilizar-se de todos os cinco sentidos humanos” (OLIVEIRA, 2010, p. 23). 

Assim, nesse estudo, o professor-pesquisador anotou em seu diário de campo as 

informações que julgou importantes para auxiliá-lo na análise dos dados e na 

interpretação dos resultados que foram obtidos nesse estudo. Essas observações estavam 

relacionadas com a postura e os comentários dos participantes durante a condução das 

entrevistas semiestruturadas e do grupo focal adaptado. Nessa perspectiva, o diário de 

campo é:  

(...) um caderno de notas em que o pesquisador registra as conversas 

informais, observações do comportamento durante as falas, 

manifestações do interlocutor quanto aos vários pontos investigados e 

ainda suas impressões pessoais, que podem se modificar ao longo do 

tempo (ARAÚJO, DOLINA, PETEAN, MUSQUIM, BELLATO; 

LUCIETTO, 2013, p. 54). 

 

Portanto, as observações anotadas e registradas no diário de campo do professor-

pesquisador, juntamente com os outros métodos de coleta de dados, forneceram 

evidências adicionais para a triangulação dos dados da pesquisa (OLIVEIRA, 2010), 

que teve como objetivo buscar a resposta para a questão de investigação. 

 

2.7.3 Entrevistas Semiestruturadas 

 

As entrevistas, conforme Gil (1999), são um dos instrumentos de coleta de dados 

mais comumente utilizados em pesquisas, que visam obter informações significativas 

para compreender as vivências, práticas, sentimentos e desejos dos entrevistados. 
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Desse modo, os pesquisadores, em contato direto com os participantes, 

formulam questões orientadas com objetivos definidos, propiciando a interação social 

durante a condução das entrevistas (PATTON, 1990). 

Assim, as entrevistas são instrumentos relevante para a obtenção de dados 

qualitativos referentes aos esclarecimentos de respostas fornecidas pelos participantes 

nos questionários e/ou nos grupos focais (GIL, 1999). Além disso, quanto ao tipo, as 

entrevistas podem ser definidas como:  

(...) estruturadas e não-estruturadas, correspondendo ao fato de serem 

mais ou menos dirigidas. Assim, torna-se possível trabalhar com a 

entrevista aberta ou não-estruturada, onde o informante aborda 

livremente o tema proposto; bem como com as estruturadas que 

pressupõem perguntas previamente formuladas. Há formas, no 

entanto, que articulam essas duas modalidades, caracterizando-se 

como entrevistas semiestruturadas (MINAYO, 1999, p. 58). 

 

Nesse direcionamento, de acordo com Patton (1990), as entrevistas 

semiestruturadas podem ser consideradas como um dos modos mais eficazes de coleta 

de dados para esse estudo, pois o professor-pesquisador elaborou o roteiro com as 

questões que nortearam a condução desse processo analítico. 

Por conseguinte, apesar de que as questões das entrevistas foram 

semiestruturadas, as respostas dadas pelos participantes possibilitaram o surgimento de 

outras questões relacionadas com a problemática de uma determinada investigação 

(PATTON, 1990). 

Assim, as entrevistas semiestruturadas (Apêndice E), compostas por 10 

questões, foram conduzidas nesse estudo por meio de videoconferência (via 

GoogleMeet) em datas previamente agendadas com 4 (quatro) participantes dessa 

pesquisa, sendo um (a) entrevistado (a) de cada escola. Os objetivos das entrevistas 

estavam relacionados com a busca de esclarecimentos das respostas dadas para as 

questões do questionário inicial, discussão dos conceitos de disciplina e indisciplina, 

bem como aprofundar relatos das práticas docentes dos participantes em sala de aula. 

 

2.7.4 Grupo Focal 

 

O principal objetivo do grupo focal é promover uma interação entre todos os 

participantes de um determinado estudo em um mesmo espaço, visando fomentar uma 

discussão mais proveitosa e aprofundada sobre algumas temáticas que merecem mais 
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atenção com relação às respostas dadas aos questionários e às entrevistas (BARENETT, 

2002). 

Nesse sentido, o grupo focal é um instrumento de coleta de dados qualitativo em 

que o número de participantes tem variações, pois depende do objetivo dos 

investigadores. Contudo, é importante ressaltar que o número de participantes dos 

grupos focais seja pequeno, variando de 6 (seis) a 8 (oito) ou de 8 (oito) a 12 alunos 

(LEWIS, 2003). 

Diante desse contexto, o grupo focal visa discutir sobre as crenças e as 

experiências dos componentes do grupo, com a finalidade de esclarecer e obter dados 

mais específicos sobre os conceitos previamente estabelecidos, visando a obtenção de 

informações mais precisas sobre os participantes (BARENETT, 2002). 

O desenvolvimento desse grupo focal foi realizado em duas partes, por meio de 

uma apresentação de slides (Apêndice G) com a discussão das conceituações propostas 

nessa pesquisa e com a elaboração de um roteiro de entrevista (Apêndice F) composto 

por 3 (questões) questões abertas baseadas nas respostas dadas pelos participantes ao 

questionário inicial e nas entrevistas semiestruturadas. 

Desse modo, para esse estudo, foi realizado 01 (um) grupo focal com duração de 

3 horas e 15 minutos, por meio de videoconferência (via GoogleMeet), com 6 (seis) 

participantes dessa pesquisa. 

 

2.8 Análise dos Dados e Interpretação dos Resultados 

 

Nesse estudo, os dados que foram coletados durante a condução do trabalho de 

campo dessa investigação determinaram a sua amostragem teórica. Assim, esses dados 

foram coletados com a utilização de instrumentos de coleta adotados nessa pesquisa. 

Posteriormente, esses dados foram transcritos para que fossem organizados, 

analisados e preparados por meio das codificações aberta e axial. A codificação é a 

parte central da análise dos dados e na significação das informações originadas nesse 

processo. 

Na codificação aberta, os dados foram codificados em códigos preliminares 

enquanto na codificação axial, os códigos preliminares foram classificados em 

categorias conceituais abstratas (GASQUE, 2007). 
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Essas categorias conceituais possibilitaram a interpretação dos resultados 

obtidos nesse estudo, auxiliando o professor-pesquisador na determinação de uma 

resposta para a questão de investigação dessa pesquisa. 
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CAPÍTULO III 

 

3 UTILIZANDO AS CODIFICAÇÕES ABERTA E AXIAL PARA A 

APRESENTAÇÃO E A ANÁLISE DOS DADOS 

 

O principal objetivo desse capítulo é apresentar a análise dos dados que foram 

coletados nos questionários: inicial e final, nas entrevistas semiestruturadas e no grupo 

focal adaptado, que foram realizados durante a condução do trabalho de campo desse 

estudo 

Para a condução da fase analítica dessa pesquisa, o professor-pesquisador 

transcreveu, codificou e analisou as respostas dadas pelos participantes para os 

instrumentos de coleta de dados propostos para esse estudo, bem como utilizou os 

registros elaborados com relação às observações que foram registradas em seu diário de 

campo. 

 

3.1 Descrevendo o Processo Analítico dos Dados 

 

O processo analítico desse estudo foi iniciado por meio da utilização da 

amostragem teórica, pelo professor-pesquisador para analisar os dados coletado com a 

utilização de registro de fragmentos de textos, de palavras, de termos, de expressões e 

de frases que foram identificadas durante o desenvolvimento desse processo. 

Assim, após o desenvolvimento da fase inicial dessa análise, os procedimentos 

de codificação foram realizados de modo sistemático pelo professor-pesquisador que 

constatou, posteriormente, de acordo com Gasque (2007), a ocorrência da saturação 

teórica dos dados, haja vista que houve a repetição de informações identificadas 

anteriormente. 

Desse modo, para Gasque (2007), esse processo de codificação pode ser 

realizado linha-a-linha, frase a frase, parágrafo a parágrafo, seção por seção ou página 

por página. No entanto, quanto menor for a unidade de análise adotada, como, por 

exemplo, um fragmento de uma linha, categorias descritivas complexas podem emergir 

desse processo. 

Nesse procedimento analítico, professor-pesquisador analisou os dados para 

estabelecer relações entre as informações coletadas, que visou proporcionar o rigor 
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necessário para esse procedimento metodológico por meio de um exame minucioso dos 

dados (STRAUSS; CORBIN, 1990). 

É importante ressaltar que o processo analítico dessas informações se iniciou 

com a Codificação Aberta por meio da qual os dados foram examinados 

cuidadosamente e verificados linha a linha e frase a frase. Essa codificação aberta 

consistiu na primeira etapa desse processo analítico, que foi realizado manualmente 

mediante leitura e anotação das informações constantes nos dados. 

Consequentemente, esse tipo de codificação consistiu em abrir os dados para a 

análise de suas informações, possibilitando uma interação mais próxima entre a 

amostragem teórica e o professor-pesquisador. O quadro 5 mostra um exemplo de 

codificação aberta utilizada para a determinação dos códigos preliminares identificados 

nesse processo. 

 

Quadro 5: Exemplo de codificação aberta 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em seguida, conforme os procedimentos estabelecidos pela Teoria 

Fundamentada nos Dados, os dados foram organizados em grupos distintos e 

comparados entre si, possibilitando que o professor-pesquisador pudesse determinar as 

semelhanças e as diferenças entre as informações obtidas nesse processo. Esse 

procedimento metodológico possibilitou a determinação dos códigos preliminares que 

emergiram por meio da análise desses dados. 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Disciplina é uma forma de cumprir as regras da escola 

(1) devidamente aprovadas por uma estancia superior 

(2), no intuito de melhor fluir o cotidiano (3) do 

ambiente escolar (4). Disciplina Escolar é a maneira 

como os alunos se comportam (5) no âmbito escolar (4), 

sendo que eles devem obedecer às regras (1) da 

instituição de ensino (4). Consiste na postura dos alunos 

(5) no ambiente escolar (4). 

Conteúdos que são trabalhados na sala de aula (6) como 

a Matemática e demais conteúdos da grade curricular 

(7). Respeitar as regras (1). É um conjunto de regras (2) 

que servem para o bom andamento da aprendizagem 

escolar (3). Conjunto de regras (2) formais ou informais 

de comportamento e conduta (5) que se deve ter no 

ambiente escolar (4). Entendo como a atitude do aluno (5) 

perante às normas estabelecidas (2) no ambiente escolar 

(4). 

(1) Cumprimento de normas e 

regras. 

(2) Imposição às regras. 

(3) Disciplina Positiva. 

(4) Ambiente escolar 

(5) Comportamento dos 

alunos. 

(6) Conteúdos Escolares 

(7) Disciplinas Curriculares 
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Posteriormente, com a continuação desse processo analítico, a codificação axial 

foi realizada por meio do desenvolvimento de uma análise detalhada dos códigos 

preliminares obtidos durante a realização da codificação aberta. Nessa fase, esses 

códigos foram agrupados e/ ou reagrupados para que o professor-pesquisador pudesse 

elaborar as categorias conceituais (STRAUSS; CORBIN, 1990). O quadro 6 mostra um 

exemplo da codificação axial utilizada nesse estudo para a determinação das categorias 

conceituais. 

 

Quadro 6: Exemplo de codificação axial 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(4) Ambiente escolar 

(6) Conteúdos Escolares 

(7) Disciplinas Curriculares 

Ambiente Escolar 

Subcategoria: Disciplina 

(1) Cumprimento de normas e regras. 

(3) Disciplina Positiva 

(5) Comportamento dos alunos 

Subcategoria: Indisciplina 

(2) Imposição às regras. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Destaca-se que os processos de coleta e de análise dos dados foram conduzidos 

durante todas as etapas da realização dessa investigação, pois esse é um aspecto 

relevante da Teoria Fundamentada nos Dados. Nesse contexto, apresenta-se a análise 

dos dados coletados em cada um dos instrumentos que foram utilizados durante a 

condução do trabalho de campo dessa investigação. 

 

3.2    Dados Coletados no Questionário Inicial 

 

É importante ressaltar que, primeiramente, o questionário inicial seria impresso e 

entregue individualmente para cada um dos professores de Matemática de cada uma das 

4 (quatro) escolas que compõem o campo de estudo dessa pesquisa. No entanto, para 

viabilizar e agilizar o contato com esses participantes, o questionário inicial (Apêndice 

B) foi enviado no formato digital online (Google Forms) no dia 10 de junho de 2020 

para os 13 professores de Matemática dessas escolas. 

O prazo determinado para esse instrumento de coleta de dados era até o dia 22 

de junho de 2020. Porém, no último dia, alguns professores solicitaram que o prazo 
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fosse estendido até o dia 30 de junho de 2020, pois justificaram que estavam 

sobrecarregados com a sua prática docente, pois estava sendo desenvolvida 

remotamente, em virtude da pandemia COVID-19. 

Ao finalizar o prazo determinado para o recebimento dos questionários, 8 (oito) 

professores o responderam, autorizando a sua participação nessa pesquisa enquanto 5 

(cinco) professores alegaram que estavam indisponíveis para participar dessa pesquisa 

por motivos diversos, dentre os quais: situações familiares e sobrecarga de trabalho 

docente em seu atendimento remoto. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostraram que, durante o período de coleta de dados desse questionário, alguns 

participantes tiveram dúvidas para responder algumas questões desse instrumento, mas 

o professor-pesquisador os orientou para escreverem o que soubessem e, também, para 

justificarem todas as suas respostas. 

 

3.2.1 Análise dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

 

Esse questionário foi composto por 28 questões, sendo 16 questões abertas, 4 

(quatro) questões fechadas e 8 (oito) questões mistas e teve como objetivo identificar o 

contexto social, cultural e econômico dos participantes desse estudo, além do 

conhecimento sobre a temática envolvendo disciplina escolar, indisciplina e, também, 

como esses participantes lidavam e/ou resolviam as situações indisciplinares e 

utilizavam metodologias diferenciadas em salas de aula. 

Nesse contexto, é importante destacar que o professor-pesquisador analisou as 

questões de 09 a 28 do questionário inicial, pois as questões de 01 a 08 desse 

instrumento de coleta de dados foram analisadas no Capítulo II dessa dissertação, 

porque estavam relacionadas com a caracterização dos participantes desse estudo. 

Iniciando a fase analítica do questionário inicial, as respostas dadas para a 

questão 09: Explique o que você entende por disciplina escolar, mostraram que, para 7 

(sete) participantes, a disciplina está relacionada com o cumprimento de regras pré-

estabelecidas, além de terem o entendimento de que também está atrelada às atitudes e 

aos comportamentos desejáveis aos alunos. 

Nesse sentido, a participante F8 comentou que a “disciplina é a maneira como os 

alunos se comportam no âmbito escolar, sendo que eles devem obedecer às regras da 
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instituição de ensino” enquanto o participante M7 afirmou que a disciplina pode ser 

entendida “como a atitude do aluno perante ás normas estabelecidas no ambiente 

escolar”. 

Por outro lado, a participante F2 ressaltou que a disciplina são os “conteúdos 

que são trabalhados na sala de aula como a Matemática e demais conteúdos da grade 

curricular”, mostrando que essa questão possibilitou a possível interpretação de que a 

disciplina estava relacionada com os componentes da matriz curricular da escola. 

Além disso, as respostas dadas para a questão 10: Em sua opinião, a disciplina 

escolar tem um caráter positivo? (   ) Sim (   ) Não. Explique a sua resposta, mostraram 

que, para os 8 (oito) participantes, a disciplina escolar tem um caráter positivo, pois 

possibilita que os professores ministrem as suas aulas, bem como para que os alunos 

sejam bem-sucedidos em sala de aula. 

Desse modo, o participante M1 comentou que o caráter positivo da disciplina 

“facilita o desenvolvimento do docente ao ministrar suas aulas” enquanto a participante 

F6 afirmou que “sem disciplina as ações [em sala de aula] não são bem executadas, o 

que não irá gerar sucesso”. 

Similarmente, o participante M3 argumentou que a “boa conduta e disciplina 

deveria ser ensinada e aprendido em casa, mas na realidade isso não acontece, tendo a 

escola papel fundamental para agregar esses valores aos alunos”. 

Em contrapartida, a análise das respostas dadas para a questão a questão 11: Em 

seu ponto de vista, a disciplina escolar pode adquirir um caráter negativo? (   ) Sim. 

(...) Não. Explique a sua resposta, mostrou que não houve consenso nas respostas dadas 

pelos participantes para essa questão. Nesse sentido, para 5 (cinco) participantes, é 

possível que a disciplina adquira um caráter negativo. 

Assim, a participante F2 ressaltou que o caráter negativo da disciplina “depende 

da forma que [ela] é trabalhada [em sala de aula], podendo levar o aluno a desistir da 

escola”. De modo semelhante, o participante M7 comentou que “certas normas adotadas 

podem tomar [um] caráter autoritário ou retornos insatisfatórios. 

Desse modo, julga-se o aluno indisciplinado por normas, ao meu ver, falhas” 

enquanto o participante M5 afirmou que a disciplina escolar poderá ter um caráter 

negativo “quando ela é usada com o único propósito de punir e não como uma forma de 

educar para sermos melhores como cidadãos”. 

No entanto, 3 (três) participantes entenderam que a disciplina não adquire um 

caráter negativo, pois respeitar as normas significa trazer benefícios para o desempenho 
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escolar dos alunos. Nesse sentido, a participante F6 afirmou que a “disciplina é algo 

importante que só traz benefícios”. 

De modo semelhante, a participante F4 estabeleceu que a “disciplina vem para 

somar, pois onde há disciplina, acontece naturalmente uma melhoria do desempenho 

escolar” enquanto o participante M3 defendeu que “quem já tem [disciplina] vai 

respeitar, e quem não tem ou não adquiriu em casa pode amadurecer melhor a ideia”. 

Além disso, a questão 12: Explique o que você entende por indisciplina, 

corroborou com essas afirmações, pois mostrava a convergência das opiniões dos 8 

(oito) participantes ao afirmarem que a indisciplina significa o descumprimento de 

normas e das regras estabelecidas para o ambiente escolar público ou privado. 

De acordo com a participante F2, a indisciplina acontece “quando o aluno deixa 

de cumprir as regras e normas determinadas para o bom funcionamento do espaço 

escolar. Nesse contexto o professor perde o domínio da sala de aula deixando de 

acontecer a aprendizagem”.  

Por outro lado, a participante F4 comentou que a indisciplina também pode ser 

vista como “desobediência, confusão ou insubordinação” enquanto para o participante 

M5 esse tipo de comportamento aparece “quando há uma reação contrária às normas e 

disciplinas que regem qualquer estabelecimento, seja público ou privado”. 

A partir dessas alegações, é oportuno que os participantes direcionem os seus 

olhares para a própria prática docente, pois as respostas dadas para a questão 13: Em 

suas salas de aula, há presença de algum tipo de indisciplina?, mostraram que os 8 

(oito) participantes já presenciaram algum tipo de indisciplina em suas salas de aulas. 

Assim, os participantes M3 e F6 alegaram que há presença de indisciplina em 

todas as suas aulas da semana, contudo, os demais participantes perceberam a 

indisciplina com menor frequência durante a semana. Além disso, a análise dessas 

respostas mostrou que nenhum participante comentou sobre a presença da indisciplina 

em nenhuma aula ou na maioria de suas aulas. 

De acordo com a participante F4 “nos dias em que vivemos, onde nossos jovens 

não sabem o que é ter limites, é impossível não encontrar indisciplina nas salas de 

aulas”, sendo que essa asserção se evidencia quando a participante F2 relata que, nesse 

caso, os “objetivos da aprendizagem não estão bem definidos”. 

O gráfico 1 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo para essa 

questão, indicando que, para 6 (seis) participantes a indisciplina ocorre ocasionalmente 
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em salas de aula enquanto que para 2 (dois) participantes esse tipo de comportamento 

dos alunos ocorre na maioria das aulas da semana. 

 

Gráfico 1: Presença de indisciplina nas aulas dos participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Para justificar sobre a presença de algum tipo de indisciplina em todas as suas 

aulas, o participante M3 afirmou que “em todas as aulas eu convivo com algum tipo de 

indisciplina. Seja conversa fora de hora, brigas, palavras de baixo calão entre outros” 

enquanto a participante F6 destacou que é “muito comum as conversas e os alunos 

mexendo no celular”. 

Por outro lado, a participante F8 reforçou que são “alguns alunos 

desinteressados, com dificuldades ou imaturos [que] são indisciplinados enquanto o 

participante M7 afirmasse que “às vezes, tenho casos de indisciplinas em sala de aula. 

Em todas as turmas já ocorreram alguns casos, porém não são frequentes”. Assim, o 

participante M1 defendeu que não tem indisciplina em todas as aulas da semana 

“porque, às vezes, conseguimos controlar aqueles alunos que tem maior problema com a 

indisciplina”. 

As respostas dadas para a questão 14: Relate quais são as principais situações 

indisciplinares que você lida em suas aulas de Matemática em seu cotidiano escolar. 

Caso não se enquadre nessa situação, explique a sua resposta, retrataram que as 

situações indisciplinares mais comuns no dia a dia dos 8 (oito) participantes desse 

estudo. Assim, essa análise mostrou que as conversas paralelas e a falta de respeito com 

os colegas e os professores em sala de aula foram as situações indisciplinares mais 

presentes no cotidiano escolar desses participantes. 
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Nesse contexto, o quadro 7 mostra as principais situações indisciplinares que os 

participantes desse estudo presenciavam nas aulas de Matemática em seu cotidiano 

escolar. 

Quadro 7: Situações indisciplinares presenciadas pelos participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Perante as respostas indicadas no quadro 7, ao responderem à questão 15: Como 

você lida (resolve) essas situações indisciplinares, esses 8 (oito) participantes também 

afirmaram que buscavam adotar metodologias diferenciadas, bem como o diálogo para 

discutirem com os alunos sobre as suas atitudes em sala de aula. 

Dessa maneira, a participante F8 destacou que “adoto uma postura séria diante 

dos alunos, para obter o respeito, e peço que eles façam silêncio e não saiam do lugar 

durante a explicação da matéria” enquanto a participante F6 comentou que “chamo 

atenção dos alunos e ameaço tirar pontos”. 

Por outro lado, o participante M5 ressaltou que defende a realização de “uma 

constante conversa, mostrando o quão é importante o estudo e o quão é importante o 

conhecimento”. Similarmente, o participante M7 respondeu que “geralmente, eu 

interrompo a aula no momento do acontecido e explico (sermão) as implicações que tais 

atitudes geram na vida alheia e na própria. Casos extremos levo à direção da escola”. 

Essa resposta está em conformidade com o participante M1 ao revelar que “tento 

dialogar com o aluno juntamente com a direção da escola”. As anotações registradas no 

diário de campo do professor-pesquisador mostraram que, para esse participante, essas 

atitudes podem ter um efeito positivo em relação ao comportamento dos alunos. 

A análise das respostadas dadas para a questão 16: Com base na questão 

anterior, após resolver essas situações existentes, tudo se resolve ou há reincidências? 

Caso não se enquadre nessa situação digite 0 (zero), mostrou que, em sua totalidade, os 

8 (oito) participantes relataram que há reincidências de situações indisciplinares. Nesse 

direcionamento, a participante F2 alegou que, em alguns casos, há a “necessidade de 
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buscar ajuda com direção e familiares”, pois de acordo com o participante M5, “sempre 

há reincidências, mas não desistimos nunca”. 

Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 17: Em sua 

opinião, a indisciplina pode ser vista de uma maneira positiva? Explique a sua 

resposta, mostraram que, para 3 (três) participantes, M5, F2 e F8, a indisciplina pode 

ser percebida de uma maneira positiva enquanto 5 (cinco) participantes responderam 

essa questão negativamente. Assim, ao refletir sobre esse questionamento, o participante 

M5 afirmou que a indisciplina ocorre “em casos de muita opressão e tratamentos 

pessoais desiguais”. 

Além disso, para a F2 afirmou que existe a “necessidade de mudança e 

adequação [pelos professores] de acordo com a leitura de mundo do aluno”. Em 

contrapartida, a participante F6 respondeu que a indisciplina “não tem lado positivo em 

não saber respeitar as regras” enquanto a participante F4 comentou que “onde não há 

limites, não há qualidade de ensino e consequentemente, não há sucesso na 

aprendizagem”. 

Ademais, o participante M3 salientou que “algo que atrapalha o ambiente de 

aprendizado [não] pode ser visto de forma positiva” enquanto o participante M1 

respondeu que a “indisciplina atrapalha o professor para ministrar sua aula de maneira 

clara e objetiva”. 

Corroborando com essas asserções, as respostas dadas para a questão 18: Quais 

técnicas e/ou metodologias didático/pedagógicas que você mais utiliza em suas aulas?, 

ressaltaram que os 8 (oito) participantes desse estudo utilizavam práticas pedagógicas 

diferenciadas em suas salas de aula, como, por exemplo, trabalhos em grupos, aula 

expositiva, quadro e giz.  

Conforme a participante F4, as “aulas expositivas e dialogadas, aulas práticas e 

atividades em grupos”, a participante F6 defendeu a realização de uma “conversa 

sincera e de aula expositiva no quadro e listas de exercícios” enquanto o participante M5 

relatou que “não tenho muitos recursos, por isso utilizo o básico, o quadro e o livro 

didático”. O quadro 8 mostra as técnicas e/ou metodologias mais utilizadas pelos 

participantes desse estudo. 
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Quadro 8: Técnicas e/ou metodologias didático/pedagógicas mais utilizadas 

pelos participantes 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

No que diz respeito ao retorno esperado dos alunos em relação às técnicas e/ou 

metodologias aplicadas em salas de aula, a análise das respostas dadas para a questão 

19: Com essa utilização, você tem o retorno desejado em relação à aprendizagem de 

conteúdos matemáticos dos seus alunos? Explique a sua resposta, mostrou que os 8 

(oito) participantes a responderam, justificando-a de modos variados. Nesse contexto, o 

participante M1 afirmou que esse retorno “depende muito do interesse do aluno”. 

Corroborando com essa afirmativa a participante F6 destacou que que “não tenho o 

retorno desejado”. 

Continuando com a análise dessa questão, o participante M5 comentou que “não 

[tenho o retorno] totalmente, porque poderia utilizar mais recursos que melhorariam a 

forma de aprendizagem, como por exemplo computadores, e mesmo o celular”. Além 

disso, o participante M7 relatou que “percebo que [esse retorno] depende da turma. 

Todas apresentaram um rendimento melhor com as medidas adotadas. No entanto, o 

rendimento não é muito gradual”. 

Em contrapartida a participante F4 argumentou que o “retorno não vem 

integralmente do tipo de metodologia aplicada, mas sim no interesse do aluno em 

aprender, pois quando o aluno é interessado, não importa a metodologia usada” 

enquanto o participante M3 acrescentou “sim, para os alunos que querem”. 

A análise das respostas dadas para a questão 20: Em sua opinião, como a 

indisciplina pode influenciar no processo de ensino e aprendizagem em Matemática dos 

alunos?, mostrou que os 8 (oito) participantes desse estudo responderam essa questão, 
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justificando-a. Assim, o participante M1 respondeu que a indisciplina “tem toda 

influência, pois o ensino depende do comprometimento do aluno com o conteúdo”. 

Para a participante F2, a “indisciplina pode influenciar (...) pela falta de 

concentração e por deixar de cumprir pré-requisitos”. De modo semelhante, a 

participante F6 afirmou que a indisciplina “prejudica o aprendizado, pois os alunos não 

absorvem o conteúdo de forma satisfatória”. 

Corroborando com essas asserções, o participante M3 justificou que “em um 

ambiente em que há disciplina o processo de aprendizagem pode se tornar mais 

simples”. Conforme esse ponto de vista, o participante M5 afirmou que “para a 

disciplina Matemática, a indisciplina não ajuda, pois precisa-se de concentração e 

perseverança, para os cálculos. O aluno indisciplinado prejudica o ambiente de estudo, 

em uma sala, contagiando outros”. 

Nesse direcionamento, o participante M7 destacou que a indisciplina “pode gerar 

o desconforto pessoal e social do grupo, levando ao estresse e desfoco. Somando isso à 

dificuldade em compreender os conceitos, temos o desgosto e desrespeito pela matéria”. 

No que concerne a relação entre a metodologia aplicada nas aulas de Matemática 

e as ocorrências indisciplinares que são desencadeadas nesse ambiente, as respostas 

dadas a questão 21: É possível que a metodologia aplicada nas aulas de Matemática 

pode ocasionar ou influenciar a ocorrência de indisciplina? Explique a sua resposta, 

mostraram que, para 4 (quatro) participantes, F2, M3, M5, M7, a metodologia aplicada 

nas aulas de Matemática pode ocasionar ou influenciar a ocorrência de indisciplina nas 

escolas. 

Contudo, 3 (três) participantes, M1, F4 e F8, defenderam que a indisciplina 

depende da maneira como a Matemática é trabalhada em sala de aula. Assim, a 

participante F6 considerou que a “metodologia aplicada pode ocasionar ou influenciar a 

ocorrência de indisciplina nas aulas de Matemática”. 

O gráfico 2 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo para essa 

questão, sendo que 4 (quatro) participantes responderam positivamente, 3 (três) 

participantes afirmaram que depende como os conteúdos matemáticos são trabalhados 

em sala de aula enquanto 1 (um) participante respondeu essa questão negativamente. 
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Gráfico 2: Influência das metodologias aplicadas nas aulas de Matemática na ocorrência 

de indisciplina 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Ressalta-se que, esses participantes também apresentaram argumentos para 

justificar as suas respostas. Desse modo, para a participante F2, a “Matemática tem que 

proporcionar a aprendizagem significativa, utilizando-se de materiais concretos e 

apropriação de fatos reais”. Contudo, o participante M5 respondeu que “quando o aluno 

questiona o professor e ele o ignora, esse aluno vai perder o interesse pelas aulas e a 

tendência é só aumentar o desinteresse, e cria uma certa resistência ao professor 

também”. 

Nesse sentido, o participante M7 comentou que “já me comportei 

indisciplinadamente em algumas aulas por não me adequar à metodologia adotada. 

Apesar de nunca ter o feito nas aulas de matemática, pode-se estender esse 

comportamento a um aluno que não se dá bem com a matemática”. 

Por outro lado, o participante M1 expôs que “há várias maneiras de aprender o 

conteúdo de matemática” enquanto a participante F4 afirmou que “há metodologias que 

facilitam a indisciplina na sala de aula”. Por conseguinte, a participante F8 argumentou 

que a “indisciplina, às vezes, pode ser causada por uma metodologia inadequada ao 

nível de ensino”. 

Entretanto, a participante F6 ressaltou que a metodologia aplicada não ocasiona 

e nem influencia a ocorrência de indisciplina nas aulas de Matemática, pois a “disciplina 

deve fazer parte da vida, independente, da situação”. 

A análise das respostas dadas para a questão 22: Em sua opinião, a utilização de 

situações-problema cotidianas relacionadas com a Matemática pode influenciar na 

minimização e/ou na redução da indisciplina em sala de aula? Explique a sua resposta, 

mostrou que os 8 (oito) participantes responderam essa questão. 

Nesse sentido, para 1 (uma) participante, F6, a utilização de situações-problema 

cotidianas “não influencia na minimização e/ou na redução da indisciplina em sala de 
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aula”, porém, não justificou a resposta dada para essa questão. No entanto, de acordo 

com o ponto de vista de 7 (sete) participantes, a utilização dessas situações-problema 

pode influenciar na minimização e/ou na redução da indisciplina em salas de aula. 

Desse modo, a participante F2 afirmou que “se o aluno interage com o contexto 

das situações-problema cotidianas relacionadas com a Matemática ele entende melhor o 

que deve ser feito e quais as ferramentas deve-se utilizar para dar uma resposta coerente 

ao questionamento”. 

Além disso, o participante M7 afirmou que “contextualizando a matéria deixa de 

ser apenas conceitos abstratos, aguçando a curiosidade e aumentando o foco”. 

Similarmente, o participante M5 ao afirmar que a contextualização “desperta o interesse 

dos alunos, como exemplo, posso citar a aprendizagem das operações com decimais”. 

Continuando com a fase analítica desse questionário, as respostas dadas para a 

questão 23: Em seu ponto de vista, a indisciplina pode ser causada como um tipo de 

insubordinação dos alunos com relação às regras e às normas disciplinares que devem 

seguir em sala de aula? Explique a sua resposta, apresentaram indícios de que 4 

(quatro) participantes tiveram dificuldades na compreensão do contexto dessa questão. 

De acordo com a participante F8, “muitos alunos são indisciplinados na escola 

por não seguirem as regras impostas por ela” enquanto a participante F2 comentou que 

a “falta de objetivo e planejamento pode deixar brechas para a indisciplina”. 

Cabe ressaltar que, de acordo com as anotações registradas no diário de campo 

do professor-pesquisador, 4 (quatro) participantes justificaram as suas respostas de uma 

maneira diversificada. Nesse sentido, os participantes M3 e F6 foram favoráveis ao 

ponto de vista proposto por essa questão. 

No entanto, para o participante M7 “às vezes” a indisciplina pode causar a 

insubordinação dos alunos enquanto o participante M1 não foi favorável a esse 

questionamento. Contudo, esses participantes não justificaram as respostas dadas para 

essa questão. 

A análise das respostas dadas para a questão 24: Na situação proposta na 

questão 23, os alunos podem ser considerados como indisciplinados ou 

insubordinados? Explique a sua resposta, complementou as justificativas dadas pelos 8 

(oito) participantes desse estudo para o questionamento anterior. 

Conforme a participante F8, a “insubordinação é uma forma de indisciplina, 

então se eles são insubordinados, consequentemente, são indisciplinados também” 

enquanto o participante M7 afirmou que “se o forem [insubordinados], estarão sendo 
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considerados a partir de uma perspectiva falha e imparcial. No entanto, cabe analisar 

cada caso”. 

Por outro lado, a participante F6 sustentou que para os alunos “não respeitarem 

as regras implica em indisciplina” enquanto o participante M5 assegurou que 

‘especificamente no ambiente escolar onde atuo, não considero essa categoria de 

indisciplinados ou insubordinados, [pois os alunos] podem ser [apenas] 

desinteressados”. 

Contudo, para os participantes M3 e F4, os alunos podem ser tanto 

indisciplinados como insubordinados. Nesse direcionamento a participante F4 

respondeu que os alunos são “os dois, não vejo diferença entre eles”. Por outro lado, a 

participante F2 justificou a sua resposta afirmando que “nem sempre” os alunos são 

indisciplinados ou insubordinados enquanto o participante M1 somente afirmou que 

“não”, pois não justificou a sua resposta. 

Em seguida, o professor-pesquisador propôs a questão 25: As normas e as regras 

disciplinares escolares em sua escola são discutidas com os alunos em sala de aula? 

Explique a sua resposta. A análise das respostas dadas para essa questão mostrou que 6 

(seis) participantes afirmaram que essas normas e regras são discutidas com os alunos 

em sala de aula. 

A análise dos dados mostra que o participante M3 respondeu que as normas e 

regras disciplinares “são discutidas constantemente ao longo do ano” enquanto para a 

participante F8 essas normas e regras “são repassadas e explicadas para os alunos”, a 

participante F4 afirmou que “há uma relação democrática entre escola e aluno” 

enquanto o participante M5 respondeu que os “trabalhos em grupos em casa não são 

permitidos [e que] celular em sala só com autorização do professor”. 

Por outro lado, 2 (dois) participantes responderam negativamente essa questão. 

Conforme o participante M7 afirmou que as normas e as regras disciplinares são 

discutidas “poucas vezes” em sala de aula enquanto a participante F6 afirmou que os 

professores não as discutem com os alunos, pois “as regras e as normas são passadas 

aos alunos, mas eles não podem argumentar”. 

Prosseguindo com essa análise, as respostas dadas para a questão 26: As regras e 

as normas disciplinares escolares em sua escola são discutidas com os alunos para a 

construção de um código de conduta dos alunos em sala de aula e em outros espaços 

escolares? Explique a sua resposta, mostrou que 4 (quatro) participantes responderam 

favoravelmente essa questão. Assim, a participante F4 comentou que os alunos “são 



 

110 

 

orientados a ter um relacionamento de respeito e amizade com toda a comunidade 

escolar”. 

Entretanto, 3 (três) participantes afirmaram que as regras e as normas 

disciplinares não são discutidas com os alunos para a construção de um código de 

conduta em sala de aula e em outros espaços escolares. Assim, a participante F6 

destacou que as “regras são impostas”, corroborando com a afirmativa do participante 

M3 de que as “regras já vêm prontas cabendo os alunos obedecer ou não”. Por outro 

lado, 1 (um) participante, M7, reforçou a resposta dada para a questão anterior de que as 

normas e as regras disciplinares são discutidas “poucas vezes”. 

Finalizando a análise das questões desse questionário, o professor-pesquisador 

propôs a questão 27: O nosso projeto visa conceituar e estabelecer definições e 

determinar ações pedagógicas que possam minimizar e/ou reduzir a indisciplina 

escolar por meio do oferecimento de seminários que têm como objetivo a discussão de 

alternativas metodológicas, visando a conscientização dos professores de Matemática 

em relação a esse tema por meio de discussão atuais e contemporâneas sobre o 

comportamento dos alunos. Portanto, você gostaria de participar de todas atividades? 

Explique a sua resposta. 

As respostas dadas a essa questão mostraram que os 7 (sete) participantes foram 

favoráveis à participação nas atividades propostas nessa investigação. Dessa maneira, o 

participante M1 afirmou que “gostaria de adquirir maior conhecimento para lidar com a 

indisciplina dos alunos”. Similarmente, a participante F2 comentou que pretende 

“aprimorar meus conhecimentos”. 

Além disso, o participante M5 ao comentar que “quanto mais conhecimento, 

melhor podemos ensinar”. Contudo, o participante M7 comentou que “sempre estamos 

em processo de formação. Quanto mais estratégias sabermos, melhor podemos lidar 

com nossos alunos de maneira justa e eficiente”. 

Em outro direcionando, a participante F8 defendeu que a “indisciplina dos 

alunos é um fator decisivo para o aprendizado deles, então é necessário que saibamos 

mais sobre esse assunto”. Por outro lado, 1 (uma) participante, F6, informou que não 

poderia participar de todas as atividades propostas para a condução do trabalho de 

campo desse estudo, pois “estou terminando outra graduação e vou me dedicar a essa 

nova área de atuação”. 

É importante ressaltar que o professor-pesquisador propôs a questão 28: Caso 

você tenha respondido sim para a questão 27, quando você prefere que essas 
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entrevistas e grupo focal sejam realizados? Considerando que à noite será a partir das 

19 horas; no sábado de manhã a partir das 09 horas e à tarde a partir das 14 horas. 

A análise das respostas dadas para essa questão mostrou que não houve um 

consenso entre os 8 (oito) participantes em relação ao horário para a realização das 

atividades propostas no trabalho de campo desse estudo. No entanto, devido ao 

isolamento físico provado pelo COVID-19, foi possível determinar o horário e a data da 

realização dessas atividades por meio de reuniões do professor-pesquisador com os 

participantes desse estudo com a utilização do aplicativo GoogleMeet14. O gráfico 3 

mostra as opções de horário para a realização das atividades realizadas nessa 

investigação. 

 

Gráfico 3: Escolha dos horários para a realização das atividades propostas  

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Assim, após a análise dos dados coletados no questionário inicial, o professor-

pesquisador iniciou a codificação aberta e axial dos dados, com base nas respostas 

obtidas para as questões propostas nesse instrumento de coleta de dados. 

 

3.2.2 Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

 

A codificação aberta foi realizada pelo professor-pesquisador, juntamente com 

seu orientador e coorientador, que buscaram vincular os códigos preliminares obtidos 

nesse processo com a problemática dessa pesquisa e, também, com o seu embasamento 

teórico. Assim, o principal objetivo da codificação aberta está relacionado com a 

                                                 

 

14GoogleMeet é um aplicativo de videoconferência baseado em padrões que utilizam protocolos 

proprietários para a transcodificação de vídeo, áudio e dados. Assim, esse aplicativo é um serviço de 

comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google. Disponível em:  https://apps.google.com/intl/pt-

BR/meet/how-it-works/. Acesso em 25 de agosto de 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google
https://apps.google.com/intl/pt-BR/meet/how-it-works/
https://apps.google.com/intl/pt-BR/meet/how-it-works/
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identificação dos códigos preliminares que foram determinados na análise dos dados 

coletados no questionário inicial. 

O quadro 9 mostra os códigos preliminares obtidos por meio da codificação 

aberta, que foi realizada com relação à análise dos dados coletados nas respostas dadas 

pelos participantes desse estudo para as questões do questionário inicial. 

 

Quadro 9: Codificação aberta do questionário inicial 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

10) Em sua opinião, a disciplina escolar tem um caráter 

positivo? 

Desde que ela [disciplina] seja para todos sem distinção (8), e 

que seja aplicada (2) para que possamos ter a clareza do que é 

permitido e o que não é (1). Sim, para a construção do 

conhecimento (9). Considerando boas normas definidas (2), a 

disciplina escolar (10) promove um ambiente mais seguro, 

confortável (4) e de respeito alheio (11). Sim. A boa conduta 

(5) e disciplina (3) deveria ser ensinada e aprendida em casa 

(12). 

Mas, na realidade isso não acontece (12), tendo a escola (4) 

papel fundamental para agregar esses valores aos alunos (12). 

Facilita o desenvolvimento do docente (28) ao ministrar suas 

aulas (18). Sem disciplina (10) a ações [tarefas e atividades] 

não são bem executadas (13), o que não irá gerar sucesso (9). 

Os alunos devem se manter obedientes (2) às normas da escola 

(1) para que todos tenham um bom aprendizado (9) e uma boa 

convivência (11). Porque a disciplina é primordial (10) para 

que aconteça o processo de ensino-aprendizagem (9). 

11) Em seu ponto de vista, a disciplina escolar pode 

adquirir um caráter negativo? 

Quando ela [disciplina] é usada com o único propósito de 

punir (14). E não como uma forma de educar para sermos 

melhores como cidadãos (3). Sim, dependendo da forma que é 

trabalhada [14] pode levar o aluno a desistir da escola (22). 

Certas normas adotadas podem tomar caráter autoritário (2) ou 

retornos insatisfatórios (5). Desse modo, julga-se o aluno 

indisciplinado (15) por normas (1), ao meu ver, falhas (16). 

Não, pois quem já tem [disciplina] vai respeitar (10) e, quem 

não tem ou não adquiriu em casa (12) pode amadurecer 

melhor a ideia (5). 

Em caso de indisciplina dos alunos (15), afetará na sua 

aprendizagem (9). Disciplina (10) é algo importante e só traz 

benefícios (3). A disciplina escolar (10), se aplicada em 

excesso (16), pode atrapalhar tanto o aprendizado dos alunos 

(9) quanto a convivência destes com os professores (32). A 

disciplina (10) vem para somar (3), pois onde há disciplina 

(10), acontece (...) uma melhoria do desempenho escolar (17). 

12) Explique o que você entende por indisciplina. 

Quando há uma reação contrária às normas (19) e disciplinas 

(10) que regem qualquer estabelecimento [de ensino], seja 
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público ou privado (20). É quando o aluno deixa de cumprir as 

regras e normas (19) determinadas para o bom funcionamento 

(3) do espaço escolar (4). O professor perde o domínio da sala 

de aula (18) deixando de acontecer a aprendizagem (9), 

quando não há o respeito às normas estabelecidas (19). 

Indisciplina é sinônimo de mal comportamento, falta de 

educação (5) e de desobediência de normas e regras (19). O 

comportamento dos alunos (5) diante do ambiente escolar (4). 

Não respeitar as regras (19). Indisciplina é o não cumprimento 

das normas (19) estabelecidas pela instituição de ensino (20). 

É o descumprimento de regras (19), desobediência (5), 

confusão (15) ou insubordinação (21). 

13) Em suas salas de aula, há presença de algum tipo de 

indisciplina? 

O mais comum [presença da indisciplina] (15) é quando 

estamos ensinando um conteúdo novo (9) e alguns alunos 

iniciam uma conversa (5), fora do propósito do tema abordado 

(22). Para alguns alunos os objetivos da aprendizagem (9) não 

estão bem definidos (23). Mostram-se desinteressados (22) e 

incomodam quem quer aprender (11). Às vezes, tenho casos 

de indisciplinas (15) em sala de aula. Em todas as aulas eu 

convivo (32) com algum tipo de indisciplina (15). Seja 

conversa fora de hora (5), brigas e palavras de baixo calão 

(11). 

Porque, às vezes, conseguimos controlar aqueles alunos (18) 

que tem maior problema (21) com a indisciplina (15). 

Conversa e alunos mexendo no celular (19). Em todas as 

turmas já ocorreram alguns casos, porém não são frequentes 

(15). Alguns alunos desinteressados (22), com dificuldades (9) 

ou imaturos (23) são indisciplinados (15). Nos dias em que 

vivemos, onde nossos jovens não sabem o que é ter limites 

(12), é impossível não encontrar indisciplina nas salas de aulas 

(15). 

14) Relate quais são as principais situações 

indisciplinares que você lida em suas aulas de Matemática em 

seu cotidiano escolar. 

Falta de interesse (22), falta de compromisso com as tarefas 

(13) e falta de estudo para as avaliações bimestrais (22). 

Conversas paralelas (19), desinteresse pela escola (22) e falta 

de perspectiva (12) e pré-requisitos (17). Considero 

indisciplina (15) quando, em determinada situação[escolar] 

(4), um aluno falta com respeito a mim e aos colegas de turma 

(11), seja por bullying, agressões físicas ou orais (19), 

comentários maldosos e gestos obscenos (15). Conversa fora 

de hora (19). 

Dentre todos, presencio mais o bullying, intolerância à 

dificuldade de aprendizado do colega (11) e discussões orais 

(19). A falta de respeito com os colegas na sala de aula e com 

o professor (11). Interrompimento das explicações (15) devido 

às conversas paralelas dos alunos (19), movimentação dos 

alunos em hora imprópria (5) e a realização de outras 

atividades não pertinentes às aulas (13). Alunos perturbando 

os que querem aprender (19), desrespeito com o professor e 

colegas (11). 

15) Como você lida (resolve) essas situações 
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indisciplinares?  

Com uma constante conversa (3), mostrando o quão 

importante é o estudo e o conhecimento (23). Buscava inovar 

minhas aulas (24) com metodologias ativas (29) e dialogar 

com os alunos (3) desinteressados (22). Geralmente eu 

interrompo (18) a aula no momento do acontecido 

[indisciplina] (15) e explico (sermão) as implicações que tais 

atitudes (5) geram na vida alheia e na própria (11). Casos 

extremos levo à direção da escola (25). Não usando de 

autoritarismo (3), mas promovendo o fortalecimento de 

relações democráticas (8). 

Tento resolver com muito diálogo (3), tentando fazer o aluno 

entender que tal comportamento e atitude (5) não agrega em 

nada o ambiente escolar (4). Tentando dialogar (3) com o 

aluno juntamente com a direção da escola (25). Chamo 

atenção dos alunos (33) e ameaço tirar pontos (16). Adoto uma 

postura séria diante dos alunos (33) para obter o respeito (11) 

e peço que eles façam silêncio e não saiam do lugar (10) 

durante a explicação da matéria (23). É preciso ter uma 

relação sadia com os alunos (32), de diálogo (3) e de respeito 

(11).  

16) Com base na questão anterior, após resolver essas 

situações existentes, tudo se resolve ou há reincidências? 

Sempre há reincidências (19), mas não desistimos nunca (33). 

Há necessidades de buscar ajuda com direção e familiares 

(25). Muitas das vezes tudo se resolve (3), ao menos por um 

período de tempo (10). Fica estabelecido que tal atitude não 

será tolerada (19). Caso se repita, novamente eu chamo 

atenção (33). 

17) Em sua opinião, a indisciplina pode ser vista de uma 

maneira positiva? 

Em casos de muita opressão (27) e tratamentos pessoais 

desiguais (11). Necessidade de mudança e adequação [das 

práticas docentes] (24) de acordo com a leitura de mundo do 

aluno (26). A indisciplina (15) pode ser um indicador de 

algum problema que o aluno esteja passando (27), seja 

psicológico, familiar e até escolar (22). Portanto, com ela 

[indisciplina] o problema é percebido e pode ser resolvido 

(33). Não tem lado positivo (15) em não saber respeitar as 

regras (19). Não consigo pensar em situações onde 

indisciplina seja positiva (33) em âmbito escolar (4). 

No entanto, acredito que em alguns casos ela não deva ser 

tratada (27) de forma punitiva ou humilhante (14). Algumas 

das vezes essa indisciplina (15) reflete algo que não sabemos 

(11) ou enxergamos naquele aluno (12). Algo que atrapalha o 

ambiente de aprendizado (9) [não] pode ser visto de forma 

positiva (33). Porque onde não há limites (12), não há 

qualidade de ensino (9) e consequentemente, não há sucesso 

(17) na aprendizagem (9). Pois a indisciplina atrapalha o 

professor (15) a ministrar sua aula de maneira clara e objetiva 

(18). 

18) Quais a técnicas e/ou as metodologias 

didático/pedagógicas que você mais utiliza em suas aulas? 

Através de conversa (33), aula expositiva no quadro usando o 

quadro e giz e listas de exercícios (34). Metodologia de 
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projetos (24). Aulas dialogadas, atividades em grupos e aulas 

práticas (24). Aulas expositivas (34) por falta de recursos (22). 

Gosto de adotar uma metodologia (31) que avalie mais o 

desempenho do aluno (17) do que o resultado final (provas) 

(23). Não desqualifico as notas (17), mas sustento a ideia de 

que não são determinantes (23). 

Para lecionar, utilizo sempre que possível contextualização ao 

cotidiano (26) ou relaciono a outras disciplinas (30). Adoto o 

método (31): definição, exemplo e exercícios (34). Priorizo 

aulas para resolução de exercícios em grupos (31), pois 

acredito ser uma forma mais fácil de me aproximar [dos 

alunos] (32) e sanar dúvidas pessoais (33). Não tenho muitos 

recursos (29), por isso utilizo o básico. Uso do quadro e do 

livro didático (34), trabalhos em grupo, jogos matemáticos e 

videoaulas (29). 

19) Com essa utilização, você tem o retorno desejado em 

relação à aprendizagem de conteúdos matemáticos dos seus 

alunos? 

Sim, para os alunos que querem (23). Acho que o retorno (9) 

não vem integralmente do tipo de metodologia aplicada (31), 

mas sim no interesse do aluno em aprender (22). Pois quando 

o aluno é interessado (39), não importa a metodologia usada 

(31). Há muitos alunos que não se interessam (22) ou não 

levam a sério (23) e atrapalham o aprendizado (11) dos poucos 

que desejam aprender (23), portanto, não tenho o retorno que 

gostaria (13). Não totalmente, porque poderia utilizar mais 

recursos (29) que melhorariam a forma de aprendizagem (9), 

como, por exemplo computadores, e mesmo o celular (29). 

Percebo que depende [do comportamento] da turma (5). Todas 

apresentaram um rendimento melhor (17) com as medidas 

adotadas (2). No entanto, o rendimento não é muito gradual 

(17). Quando trabalhamos temas [matemáticos] (18) que 

fazem parte da realidade do aluno (26), ele participa mais das 

atividades propostas (13). Depende muito do interesse do 

aluno (22). 

20) Em sua opinião, como a indisciplina pode influenciar 

no processo de ensino e aprendizagem em Matemática dos 

alunos? 

Para a disciplina Matemática (7), a indisciplina não ajuda (15), 

pois precisa-se de concentração (35) e perseverança (12), para 

os cálculos (6). O aluno indisciplinado (15) prejudica o 

ambiente de estudo em uma sala de aula (4), contagiando 

outros (5). Pode gerar o desconforto pessoal e social do grupo 

(11), levando ao estresse e desfoco (35). Somando isso, há 

dificuldade em compreender os conceitos (36), temos o 

desgosto e desrespeito pela matéria (22). 

Negativamente, pois a indisciplina (15) traz um ambiente 

tumultuado (4), confuso, o que não combina com o processo 

de ensino e aprendizagem (9) em qualquer que seja a 

disciplina (7). 

A indisciplina (15) pode influenciar no processo de ensino e 

aprendizagem (9) em Matemática (7) dos alunos pela falta de 

concentração (35) e por deixar de cumprir pré-requisitos (17). 

A indisciplina atrapalha (15) de forma direta no aprendizado 

dos alunos (9) que ainda se interessam (22) na Matemática (7). 
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Em um ambiente (4) em que há disciplina (1), o processo de 

aprendizagem pode se tornar mais simples (9). [A indisciplina] 

tem toda influência (15), pois o ensino (9) depende do 

comprometimento do aluno (12) com os conteúdos (6). 

Prejudica o aprendizado (9), pois os alunos não absorvem o 

conteúdo de forma satisfatória (36). 

21) É possível que a metodologia aplicada nas aulas de 

Matemática pode ocasionar ou influenciar a ocorrência de 

indisciplina? 
Já me comportei indisciplinadamente em algumas aulas (37) 

por não me adequar à metodologia adotada (31). Apesar de 

nunca ter o feito nas aulas de matemática (7), pode-se estender 

esse comportamento (5) a um aluno que não se dá bem com a 

matemática (36). Quando o aluno questiona o professor e ele o 

ignora (32), esse aluno vai perder o interesse pelas aulas para 

executar as tarefas (13) e a tendência é só aumentar o 

desinteresse (22), e cria uma certa resistência ao professor 

também (32). 

A Matemática (7) tem que proporcionar aprendizagem com 

significado (38), utilizando-se de materiais concretos (29) e 

apropriação de fatos reais (26). Dependendo da metodologia 

(31), a aula pode se tornar mais ou menos atrativa (24) 

contribuindo assim para a indisciplina ou não (21). A 

indisciplina, às vezes, pode ser causada (15) por uma 

metodologia (31) inadequada ao nível de ensino (22). Porque 

há metodologias (31) que facilitam a indisciplina (15) na sala 

de aula (4). Disciplina (3) deve fazer parte da vida (12), 

independente da situação (5). Pois a várias maneiras de 

aprender o conteúdo (24) de matemática (7). 

22) Em sua opinião, a utilização de situações-problema 

cotidianas relacionadas com a Matemática pode influenciar 

na minimização e/ou na redução da indisciplina em sala de 

aula? 

Se o aluno interage com o contexto das situações-problema 

cotidianas (38) relacionadas com a Matemática (7) ele entende 

melhor o que deve ser feito (17) e quais as ferramentas (29) 

deve-se utilizar para uma resposta coerente ao questionamento 

(24). 

Sim, pois a utilização de situações do cotidiano (26) pode 

gerar mais interesse por parte dos alunos (39) e levá-los, desse 

modo, a serem mais disciplinados (1). 

Sim, pois contextualizando a matéria (26) deixa de ser apenas 

conceitos abstratos (6), aguçando a curiosidade (39) e 

aumentando o foco (35). O aluno fica mais próximo da sua 

realidade (26), isso chama mais a sua atenção (39) para as 

tarefas em sala de aula (13). Sim, isso desperta o interesse dos 

alunos (39), com exemplo posso citar a aprendizagem (9) das 

operações com decimais (6). 

23) Em seu ponto de vista, a indisciplina pode ser causada 

como um tipo de insubordinação dos alunos com relação às 

regras e às normas disciplinares que devem seguir em sala de 

aula? Explique a sua resposta. 

Na maioria das vezes a indisciplina (15) pode decorrer de 

outros ambientes (40) que não seja o escolar (4) e assim ele 
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tem uma dificuldade para assimilar regras e normas (19). Sim. 

É exatamente esse o conceito de indisciplina (15): 

insubordinação (21) às regras e às normas disciplinares (19). 

Sim, muitos alunos são indisciplinados na escola (15) por não 

seguirem as regras impostas por ela (2). A falta de objetivo 

(22) e planejamento (18) pode deixar brechas para a 

indisciplina (15). 

24) Na situação proposta na questão 23, os alunos podem ser 

considerados como indisciplinados ou insubordinados? 

Especificamente no ambiente escolar onde atuo (4), não 

considero essa categoria de indisciplinados (15) ou 

insubordinados (21), podem ser [apenas] desinteressados (22). 

Insubordinação (21) é uma forma de indisciplina (15), então se 

eles são insubordinados (21), consequentemente, são 

indisciplinados também (15). Se o forem, estarão sendo 

considerados a partir de uma perspectiva falha e imparcial 

(16). No entanto, cabe analisar cada caso (25). Sim, não 

respeitar as regras (19) implica em indisciplina (15). Os dois, 

não vejo diferença entre eles (5). 

25) As normas e as regras disciplinares escolares em sua 

escola são discutidas com os alunos em sala de aula? 

Sim, [as normas e regras] são discutidas constantemente ao 

longo do ano (41). Para a conscientização (3) que o espaço 

escolar (4) é coletivo (11), que cada um aprende no seu tempo 

(24). Sim, são repassadas e explicadas para os alunos (41). O 

barulho perturba os alunos (11) que têm dificuldades (36) de 

aprendizagem (9) na Matemática (7). Como, por exemplo, os 

trabalhos em grupos em casa (24) não são permitidos (2), 

celular em sala (29) só com autorização do professor (2). As 

regras são passadas aos alunos, mas eles não podem 

argumentar (2). Deveria haver uma relação democrática entre 

escola e aluno (8). 

26) As regras e as normas disciplinares escolares em sua 

escola são discutidas com os alunos para a construção de um 

código de conduta dos alunos em sala de aula e em outros 

espaços escolares? 

Sim, explicamos para eles a importância das regras (8) e que 

com elas haverá mais disciplina (10) por parte deles e, assim, 

o convívio (11) no ambiente escolar será melhor (4). Sim, 

temos um Código de Ética do Aluno (1) construído em 

2012.Todo ano ele é reformulado (8) de acordo com a 

necessidade da organização do espaço escolar (4). Sim. Eles 

são orientados (2) a ter um relacionamento de respeito (11) e 

amizade (12) com toda a comunidade escolar (4). Não, são 

elaboradas pela Direção da Escola (2) e a nós cabe adaptarmos 

(33). Não, as regras já vêm prontas (2) cabendo os alunos 

obedecer ou não (1). Não, as regras são impostas (2). 

27) O nosso projeto visa conceituar e estabelecer definições e 

determinar ações pedagógicas que possam minimizar e/ou 

reduzir a indisciplina escolar por meio do oferecimento de 

seminários que têm como objetivo a discussão de alternativas 

metodológicas, visando a conscientização dos professores de 

Matemática em relação a esse tema por meio de discussão 

atuais e contemporâneas sobre o comportamento dos alunos. 

Portanto, você gostaria de participar dessas atividades? 
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Acho que a indisciplina dos alunos (15) é um fator decisivo 

(23) para o aprendizado deles (9), então torna-se necessária a 

discussão desse assunto (40). É sempre bom compartilhar com 

colegas de profissão (24) experiências positivas e negativas 

(18), para aprimorar nossos conhecimentos (28) e praticá-los 

em sala de aula (18). Afinal, temos muito que aprender (33). 

Tudo aquilo que tem o propósito de melhorar a disciplina (10) 

no ambiente escolar (4) é visto de forma positiva (3), estou 

disposto a ajudar no que for possível (33). Sempre estamos em 

processo de formação (18). Quanto mais estratégias sabermos 

(24), melhor podemos lidar com nossos alunos (32) de 

maneira justa e eficiente (8). Gostaria de adquirir maior 

conhecimento (28) para lidar com a indisciplina dos alunos 

(15). Estou terminando outra graduação (28) e vou me dedicar 

a essa nova área de atuação (18). 

Quanto mais conhecimento (28), melhor podemos ensinar 

(18). Sim, para aprimorar meus conhecimentos (28). 

 

(40) Outros Contextos 

Disciplinares 

 

 

 

 

 

 

 

 

(41) Discussão de 

Normas e Regras 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Ao finalizar a determinação dos códigos preliminares no processo de codificação 

aberta do questionário inicial, o professor-pesquisador procedeu com a codificação axial 

para determinação das categorias conceituais. 

 

3.2.3 Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

 

O quadro 10 mostra a codificação axial dos códigos preliminares com relação à 

análise das respostas dadas pelos participantes desse estudo para as questões do 

questionário inicial, agrupando-os em categorias conceituais por meio da codificação 

axial. 

 

Quadro 10: Codificação axial do questionário inicial 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(4) Ambiente Escolar 

(6) Conteúdos Escolares 

(7) Disciplinas Curriculares 

(13) Execução das Tarefas e Atividades 

(17) Desempenho Escolar 

(18) Prática Docente 

(20) Instituição de Ensino 

(28) Desenvolvimento Docente 

(29) Recursos Didáticos 

(36) Dificuldade na Aprendizagem 

 

 

 

 

Ambiente Escolar 

 

Subcategoria: Disciplina 

(1) Cumprimento de Normas e Regras 

(3) Disciplina Positiva 
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(5) Comportamento dos Alunos 

(10) Disciplina Escolar 

(16) Disciplina Negativa 

Subcategoria: Indisciplina 

(2) Imposição das Regras. 

(14) Punição e/ou Castigo 

(15) Indisciplina Escolar 

(19) Desrespeito às Normas e Regras 

(22) Desinteresse pela Escola e/ou Estudo 

(25) Intervenção da Direção Escolar e/ou Família 

(27) Indisciplina Positiva 

(34) Estratégias Tradicionais de Ensino 

 

 

Ambiente Escolar 

(8) Equidade nas Normas e Regras 

(21) Insubordinação 

(33) Postura dos Professores 

(37) Insubordinação Criativa 

(39) Interesse pela Escola e/ou Estudo 

(40) Outros Contextos Disciplinares 

(41) Discussão de Normas e Regras 

Insubordinação Criativa 

(9) Ensino e Aprendizagem 

(11) Respeito ao Próximo  

(12) Ensinamentos e Valores Advindos de Casa 

(23) Importância dos Estudos e/ou do Conhecimento 

(24) Ação Pedagógica 

(26) Conexão da Matemática com o Cotidiano dos 

alunos 

(30) Interdisciplinaridade da Matemática 

(31) Metodologia de Ensino 

(32) Interação entre Professores e Alunos 

(35) Concentração 

(38) Aprendizagem com Significado 

Ação Pedagógica da 

Etnomatemática 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

A seguir, apresenta-se a análise dos dados coletados nas entrevistas 

semiestruturadas com os professores participantes desse estudo. 

 

3.3 Dados Coletados nas Entrevistas Semiestruturadas 

 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas entre os dias 30 de setembro de 

2020 a 09 de outubro de 2020 por meio do GoogleMeet, com duração de 20 minutos a 

50 minutos aproximadamente, com 7 (sete) professores participantes desse estudo. 

Porém, é importante enfatizar que, apesar de todos participantes terem sido convidados, 

o participante M5 não pode comparecer ao dia e horário agendado para a condução de 

sua entrevista, por motivo injustificado. 

Assim, para a análise dos dados e interpretação dos resultados obtidos nesse 

estudo com relação às entrevistas, o professor-pesquisador juntamente com o seu 



 

120 

 

orientador e coorientador selecionaram para a parte analítica dessa investigação 4 

(quatro) participantes, sendo um(a) de cada escola. Assim, a participante F2 com base 

na trajetória pessoal e também por essa entrevistada ter uma visão externa da sala de 

aula, na visão de gestora escolar, que representou os participantes da escola EE2. 

Essas entrevistas foram compostas por 10 questões abertas que nortearam o 

professor-pesquisador a atingir os seus principais objetivos que estavam relacionados 

com a busca de esclarecimentos sobre as respostas dadas para as questões do 

questionário inicial, que visavam discutir conceitos de disciplina e indisciplina, bem 

como propiciar um aprofundamento dos relatos das práticas docentes dos participantes 

desse estudo em sala de aula. 

Além disso, como procedimento metodológico adotado nessa investigação, 

destaca-se que as entrevistas foram gravadas pelo professor-pesquisador que, 

posteriormente, transcreveu as respostas dadas por esses professores, possibilitando a 

apresentação e análise dos dados coletados. 

Assim, apresentam-se, a seguir, a análise dos dados dessas entrevistas, bem 

como a codificação aberta que propiciou a identificação dos códigos preliminares e a 

codificação axial que auxiliou o professor-pesquisador na identificação das categorias 

conceituais. 

 

3.3.1 Análise da entrevista semiestruturada realizada com o participante M1 

 

A entrevista semiestruturada com o professor participante M1 desse estudo foi 

realizada no dia 02 de outubro de 2020, das 17h às 18h. Iniciando a fase analítica dessa 

entrevista, o participante M1 explicou o seu entendimento sobre disciplina escolar, 

afirmando que “tem dois pontos de vista, né? A gente, às vezes, acha que [a disciplina] 

é o conteúdo, mas a disciplina também é a forma, a conduta dos alunos”. Assim, o 

professor–pesquisador esclareceu que “muitas das vezes limitamos só na questão de 

disciplina como matéria: matemática, português” e que “a disciplina que a gente está 

querendo olhar [nesse estudo] é essa segunda sua visão, a questão de conduta mesmo”. 

Quando questionado sobre a possibilidade de existência de uma disciplina 

positiva, esse participante considerou que “depende, eu acho que tem partes que sim, 

porque às vezes, numa determinada coisa [situação], ela vem trazer um conhecimento, 

uma forma, uma visão diferente de ver as coisas que, eu acho que tudo tem seu ponto e 
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a sua ponderação”. No entanto, com relação à disciplina negativa, esse entrevistado 

respondeu que a disciplina: 

(...) negativa já parte, que não traz ali, de uma aprendizagem, às vezes, 

que tá tumultuando, dificultando as coisas (...) em relação à sala de 

aula quando a gente tenta passar um determinado conteúdo para o 

aluno, ensina para ele, uma determinada coisa e, às vezes, isso é 

negativo. 

 

E, ainda, continuou relatando que: 

Não tá tendo uma aprendizagem (...) significativa, uma coisa que um 

tá contribuindo pro outro e, às vezes, isso é muito negativo (...), tem 

hora em sala de aula, que pode ficar ali muito tempo (...) uma semana 

dando aula [ensinando] e, depois a gente vai dar uma atividadezinha e 

chega a uma conclusão que é aquela indisciplina dentro da sala de aula 

dos alunos que atrapalhou o outro na aprendizagem. 

 

De acordo com as anotações registradas no diário de campo do professor–

pesquisador, é necessário ressaltar que, por mais que na disciplina negativa não ocorra 

necessariamente uma aprendizagem que tenha significado para os alunos, que um 

contribua para o desenvolvimento dos outros, infere-se que esse participante considerou 

a disciplina negativa como indisciplina por não conhecer de uma maneira aprofundada 

essa conceituação. Prosseguindo com a condução dessa entrevista, esse participante 

comentou que, conforme o seu ponto de vista, o conceito de indisciplina está: 

(...) ligado um pouquinho com isso [disciplina negativa], pois seria a 

falta de, respeito porque a indisciplina, às vezes, por exemplo a gente 

chama atenção de um aluno, que tá atrapalhando ali no decorrer da 

aula e ele não acata esse pedido da gente, então, isso é uma 

indisciplina dos alunos. 

 

Em seguida, o professor-pesquisador perguntou sobre a possibilidade da 

existência de uma indisciplina positiva, sendo que esse entrevistado salientou que: 

(...) é meio difícil dizer (...) porque, às vezes, a partir do momento que 

a gente tá chamando a atenção do aluno (...) é porque já tá 

atrapalhando em algum ponto. Digamos sei lá, 100%, 99%, 98% que 

[a indisciplina] não é [positiva], vai ser pouco a chance de ser 

positivo. 

 

Além disso, o quadro 11 mostra um trecho da entrevista entre o professor-

pesquisador e esse participante que acrescentou algumas considerações sobre seu 

entendimento com relação à definição de indisciplina positiva. 
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Quadro 11: Trecho da entrevista entre o professor-pesquisador e o participante M1 sobre 

a indisciplina positiva 

Professor-pesquisador: Sim, mas o quê que você entenderia por uma indisciplina ser 

positiva? 

Participante M1: Às vezes, (...) o aluno (...) pode perceber ter errado, que interferiu nele e 

com o erro ele aprende, como diz aquele ditado: é errando que se aprende e, às vezes, muito 

dos alunos pode se tocar: “opa, eu errei ali, eu não vou cometer aquele erro de novo, o 

professor me chamou atenção naquilo ali”, às vezes, pode acontecer de o aluno perceber que 

ele errou e na hora de ser chamado a atenção: “opa, eu não vou errar de novo”, então, através 

de uma indisciplina ele pode vim a melhorar, aí, nesse caso seria positivo, mas é, como nos 

dias de hoje, são raros né? 

Professor-pesquisador: E para o professor: você acha que a indisciplina pode ser alguma 

forma positiva, que pode mudar alguma coisa na postura do professor? 

Participante M1: Mudar eu acho que muda porque a gente como professor, às vezes, (...) 

tem que adaptar às situações, por exemplo, numa turma que têm maior índice de indisciplina, 

o professor tem que agir, de uma outra forma, numa turma mais tranquila, age diferente, 

então, acho que querendo ou não interfere sim. 

Professor-pesquisador: Entendi, então, em seu ponto de vista, você acredita que a 

indisciplina pode ser considerada de uma maneira positiva? 

Participante M1: Sim, naquela escala que eu te falei, não muito, mas ela, pode ter sim. 

Professor-pesquisador: Pensando matematicamente: então não é zero por cento de 

acontecer? 

Participante M1: É, zero por cento não, tem uma porcentagem pouca de acontecer. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As anotações registradas no diário de campo pelo professor-pesquisador 

mostraram uma possibilidade mínima da existência de uma indisciplina positiva que 

pudesse influenciar na prática profissional dos docentes, resultando em reflexões sobre 

esse assunto que pudesse gerar polêmicas que suscitassem o desenvolvimento de pontos 

de vistas distintos. Continuando com essa entrevista, esse participante comentou sobre 

situações indisciplinares que ocorreram em sua prática profissional em sala de aula ao 

relatar que: 

(...) de vez em quando acontece sim, eu acho que é igual a turminha 

que eu dei aula ano passado (...) que era o 7º e tinha certos alunos ali 

que tirava a gente do sério, então, a gente tinha que ter um jogo de 

cintura muito grande e, às vezes, tinha hora que não era só colocar um 

aluno pra fora de sala, então sei lá, tem certas horas que (...). Acho que 

o professor-pesquisador deu sorte com essa pandemia pra não dar aula 

pra essa turma. 

 

Em seguida, após essas afirmações, esse participante acrescentou que a: 

(...) gente com jogo de cintura tentava resolver as coisas, claro que de 

alguma forma ou outra a gente ficava chateado e, às vezes, eu ia pra 

sala de aula  tentar alguma coisa, não sei se pode citar nome de aluno, 

mas o aluno A tinha aqueles problemas dele e, então, o dia que ele 

tava meio atacado queria mandar a gente: “professor chato” (...) a 

gente fica chateado, mas a gente sabe também da convivência da 

pessoa, do dia a dia dele, então, a gente relevava aquilo um pouco e 
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tentava contornar as situações. (...) A gente fica chateado porque a 

gente tá ali pra fazer o nosso trabalho, tentar ensinar o aluno de 

alguma forma, ser o melhor possível. 

 

Continuando com essas considerações, o professor-pesquisador realizou uma 

sondagem para verificar o entendimento desse participante sobre o conceito de 

Etnomatemática, cujas concepções se encontram registradas no quadro 12 que mostra um 

trecho dessa entrevista. 

 

Quadro 12: Trecho da entrevista entre o professor-pesquisador e o participante M1 sobre 

a Etnomatemática 

Professor-pesquisador: Você já ouviu falar em Etnomatemática? 

Participante M1: Já ouvi falar. 

Professor-pesquisador: O quê que você entende que seja Etnomatemática? 

Participante M1: Não tem muito pra falar, mas nunca me aprofundei, né? Etno vem de ética, 

vem de um bom comportamento [social e humano], uma coisa ética, mas juntar as duas numa 

definição, não sei o quê que poderia falar. 

Professor - pesquisador: Você já ouviu falar, mas superficialmente. 

Participante M1: É. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Continuando com a análise das respostas dadas para as questões abertas dessa 

entrevista, o professor-pesquisador solicitou que esse participante explicasse como as 

atividades relacionadas com o cotidiano e com a cultura dos alunos poderiam 

influenciar na diminuição da indisciplina em sala de aula. Assim, esse entrevistado 

argumentou que: 

(...) pode porque, às vezes, quando a gente traz assunto da realidade, 

sem dúvida eles vão ter mais interesse pelo aquele conteúdo, então, 

sem dúvida [essas atividades] vão trazer benefícios sim porque através 

da realidade dele, eles vão questionar mais aquilo ali [conteúdos 

matemáticos], pois vão querer ficar por dentro de uma coisa mais real 

pra eles. 

 

Essas anotações também mostraram que, quando questionado a respeito da 

Insubordinação Criativa, esse participante comentou que desconhecia esse termo. 

Assim, o professor-pesquisador esclareceu, de modo sucinto, sobre o significado de 

Insubordinação Criativa para que refletisse sobre essa teoria. Sobre as estratégias 

didáticas e pedagógicas utilizadas para que possam auxiliar na minimização da indisciplina 

em sala de aula, esse participante discorreu que: 

(...) tem várias formas, a gente olha cada turma de uma forma, às 

vezes, tem uma turma a gente já chega de cara fechada ou é mais 

brincalhão com a turma e, nesse caso, ganha o carisma dos alunos, 

então, varia muito, de aluno pra aluno. Eu tenho turma de chegar lá 
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com a cara fechada e ficar com cara fechada quase o tempo inteiro pra 

não dar um pingo de liberdade, mas já tem turma que se eu entrar com 

eles: sorrindo, brincando, eu ganho a confiança deles. (...). Eu tinha 

uma turma do 6º ano que eu chegava com eles brincando, eu ganhava 

a confiança deles e na turma do 7º ano eu tinha que entrar com a cara 

fechada (...) pra eles ficarem tranquilos. Então, eu acho que varia 

muito de aluno pra aluno, na turminha do 6ºano era o carisma, porque 

você chegava lá brincando com os alunos e os meninos ficavam mais 

atentos fazendo as atividades e eu passava na carteira brincando com 

um, brincando com o outro. Já, seu eu fizesse isso com a turminha do 

7º ano e desse um pouco de liberdade, eu já perdia a turma. 

 

Assim, o professor–pesquisador solicitou que esse participante explicasse sobre 

o seu entendimento com relação à uma metodologia aplicada que pudesse auxiliar na 

diminuição e/ou redução da indisciplina em sala de aula. Dessa maneira, esse 

entrevistado explicou que “acho que tudo é viável, que a gente tem que tá disposto a ver 

várias formas e vários sentidos e, procuro, às vezes, ouvir o colega de trabalho para ver 

o quê que ele tá fazendo naquela turma, que é diferente e que pode ajudar, pois toda 

ajuda é bem-vinda”. 

Além disso, as anotações registradas no diário de campo do professor-

pesquisador, mostraram que esse participante descreveu uma metodologia que costuma 

utilizar com frequência em salas de aula, que pode influenciar na diminuição e/ou 

redução da indisciplina escolar, afirmando que: 

(...) antes, eu entrava em sala de aula, independente, de o aluno estar 

no lugar dele sentado ou não e com o tempo (...) eu não entro em sala 

se os alunos estiverem fora do lugar deles e, então, eu espero cinco ou 

dez minutos, até que no começo, eles demoram um tempinho, mas 

depois que eles percebem (...) que tô na porta, eles se assentam no 

lugar deles, então, é uma maneirazinha de eu tentar controlar essa 

indisciplina no decorrer da aula. (...). Tem turma que a gente tá 

passando um conteúdo, uma atividade e tá brincando com o aluno, 

dando essa liberdade, agora, já tem a turma que a gente tem que ser 

sério quando o aluno pede para ir no banheiro ou para sair da sala de 

aula. Tem turma que eu quase não deixo o aluno ir, só se eu vejo que 

ele tá muito apertado, porque se eu começar deixar, aí quer ir de cinco 

em cinco minutos, então, a gente tem que ter essas estratégias. (...). 

Essa parte de entrar em sala de aula me ajudou muito, eu chego na 

porta da sala de aula e só entro se o aluno já tá sentado no lugar dele, 

que aí já é uma forma de eu chegar e se cada um tá no seu lugar, você 

já consegue controlar um pouquinho. 

 

Posteriormente, esse participante foi indagado: Explique se uma compreensão 

mais abrangente sobre a indisciplina pelo professor, como por exemplo, uma 

indisciplina positiva do aluno, pode auxiliar na transformação, na mudança da sua 

prática em sala de aula. Em seguida, esse entrevistado respondeu que: 



 

125 

 

Quando [a indisciplina] é positiva, às vezes, um aluno fala muito ou se 

expressa muito, mas é participativo. Eu olho muito isso, às vezes, um 

aluno, por exemplo que fala muito em sala de aula e que tá 

atrapalhando o professor de explicar a matéria, (...), eu pergunto: “isso 

aqui é assim que se faz?”. Aí, eu tô tentando tirar atenção que ele tá 

pondo nos colegas e puxando para o meu lado, então, eu faço 

perguntas pra ele, relacionadas ao conteúdo porque aí não tava dando 

tempo pra ele ficar conversando com os colegas. Tem um aluno 

indisciplinado, mas que é participativo, pois ele faz todas as atividades 

(...) e já tem aluno que não, que é indisciplinado, mas não faz nada, 

que só quer incomodar o colega. Nesse caso chamo a atenção dele, aí, 

ele faz tudo, questiona tudo, mas tudo sobre o conteúdo que tá sendo 

trabalhado. 

 

Finalizando a condução dessa entrevista, o professor-pesquisador solicitou que 

esse participante comentasse a respeito de que tipo de alunos seria considerado ideal em 

uma sala de aula. Esse entrevistado respondeu que: 

(...) acho que o aluno tem que conversar, a gente foi aluno, não existe 

isso do aluno sentar na cadeira e ficar ali o tempo todo calado porque 

o aluno tem que questionar. Eu gosto demais quando a turma é 

participativa, que pergunta o porquê, que questionam tudo que você 

falar pra eles sobre o conteúdo. Então, eu acho (...) que há uma 

cobrança em cima do professor, é uma cobrança que eu adoro, ou seja, 

eu tô sentindo motivado pra aquilo ali, então, o aluno tem que 

conversar e ter respeito das coisas, tudo, eu até brinco, tem certas 

turmas que eles tem que ter o limite deles, tem a hora que eles podem 

conversar, mas tem a hora que eles têm que fazer atividade, tem um 

modo de conversar, então, o aluno tem sim que conversar, têm que ser 

participativo e, isso pra mim, motiva quando o aluno tá sempre 

questionando (...) quando vai fazer uma atividade. A maioria deles, às 

vezes, fala: “Eu posso fazer em dupla?”. Um do lado, um do outro, 

mas ele tá questionando, o tempo inteiro da atividade, comentando 

que: “Eu consigo fazer isso assim, eu faço desse jeito”. Então, pra 

mim esse é o aluno ideal, que ele tá questionando, que tá fazendo 

atividades e, se o aluno que é o fazedor de bagunça, que não faz 

atividades, pra mim, não é válido, e se o aluno também ficar naquela, 

tudo calado, às vezes, ele até faz atividades, mas pra gente, tem hora 

[que questionamos]: “Será que fulano tá sabendo fazer mesmo?”. (...). 

No meu ponto de vista, o aluno ideal tem que ser participativo, claro 

que ele conversa, mas é dinâmico na sala de aula. 

 

Prosseguindo com a sua explicação, esse participante argumentou que o: 

(...) aluno ideal varia de turma pra turma, porque tem turma que se 

você chegar e ficar calado e dar a sua aula normal e caladão, a turma 

também não (...) questiona o tempo inteiro (...) e temos que pinicar 

eles um pouquinho (...), aí, eu chego pra eles para fazerem as 

atividades, às vezes, eu fico perto deles, eu brinco com eles (...) para 

que sejam participativos dentro da sala de aula. 
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Em seguida, o professor-pesquisador agradeceu a participação desse participante 

nessa entrevista. Posteriormente, após a apresentação e a análise dos dados obtidos na 

entrevista realizada com o participante M1, apresenta-se a análise dos dados da entrevista 

semiestruturada conduzida com a participante F2.  

 

3.3.2 Análise da entrevista semiestruturada realizada com o participante F2 

 

A entrevista semiestruturada com a participante F2 foi realizada no dia 01 de 

outubro de 2020, das 18h30min às 19h30min. De acordo com as anotações registradas 

no diário de campo do professor-pesquisador, essa participante demonstrou muita 

felicidade em estar participando desse trabalho acadêmico proposto pelo professor-

pesquisador e agradeceu a oportunidade por ter esse espaço para relatar a sua trajetória 

profissional, bem como o seu entendimento sobre a disciplina e indisciplina em aulas de 

Matemática. 

No início dessa entrevista, essa participante foi questionada sobre o seu 

entendimento com relação à disciplina. O quadro 13 mostra um trecho da entrevista 

entre o professor-pesquisador e essa participante sobre as suas respostas com relação à 

disciplina. 

 

Quadro 13: Trecho da entrevista entre o professor-pesquisador e a participante F2 sobre 

a disciplina 

Participante F2: A disciplina tem dois polos: pro lado da escola, de ter uma boa disciplina, 

de ter uma organização e de controle; e tem a disciplina de conteúdo também. Então, como 

que é que eu te digo: se me perguntarem qual disciplina você quer, eu diria matemática. 

Professor-Pesquisador: Sim, mas vamos ser um pouco mais específico: a disciplina 

escolar. 

Participante F2: É o momento que a gente interage com o conhecimento, tô passando meu 

conhecimento, o aluno fazendo a interação comigo e também eu entendo assim: ele não 

necessariamente tem que tá caladinho porque eu penso que pra gente passar conhecimento, 

ele faz barulho e, às vezes, incomoda (...), pois essa situação também é conflitante. Então, 

eu entendo que para conseguir ter uma gestão de sala de aula, mas não deixando o aluno 

ficar calado, assim, eu penso que uma situação harmoniosa é onde eu consigo ter uma 

gestão da sala de aula para os alunos poderem estar interagindo, estar falando, mas, no 

momento que eu dizer: “gente agora vamos aqui, vamos fazer correção dos exercícios, 

preste atenção, vamos lá”, então, para mim a disciplina em sala de aula que seria uma 

harmonia e uma parceria entre o professor e o aluno para que o conhecimento aconteça. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Prosseguindo com essa entrevista, essa entrevistada comentou sobre o 

entendimento a respeito da disciplina positiva, afirmando que: 
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(...) eu penso que é positiva quando tenho o espaço enquanto 

professora e o aluno tem um espaço enquanto aluno, vamos dizer 

assim: é positiva quando a gente dialoga, não perdemos o controle da 

sala de aula e conseguimos fazer com que o nosso aluno aprenda e 

desperte nele a curiosidade e, assim, se para isso precisar de ter uma 

oficina fora da sala, (...) que possa acontecer dentro desse contexto 

harmonioso. 

 

Com relação à disciplina negativa, essa participante comentou que “eu penso 

que onde há a falta de respeito, quando o aluno sai fora do contexto e, às vezes, ele fala 

palavrão. Eu vou te falar bem do solo da escola que é quando o aluno agride o seu 

colega, que se sente muito incomodado e faz xingamento”. Em seguida, essa 

entrevistada acrescentou que: 

(...) quando você não consegue gerir o conflito, perde o controle e, 

muitas vezes, pronto perdi o controle da sala também, se o adulto 

perdeu o controle imagine eles que tão dependendo de uma 

coordenação minha e, aí, eles também vão se descontrolar e nesse 

contexto é negativo. 

 

Em seguida, essa participante comentou sobre o seu entendimento a respeito da 

indisciplina ao afirmar que: 

(...) eu vou citar um exemplo que presencio e que não gosto, por 

exemplo: eu tô dando uma aula ou presencio um professor dando aula, 

o aluno tá de fone de ouvido, pra mim isso é indisciplina porque ele 

não tá no contexto escolar, ele tá ali na sala, ele tá presente mas ele 

não tá fazendo as atividades e de uma forma desautorizando a escola, 

pois a escola tem regras e normas a serem cumpridas e ele tá ali 

naquele momento usando um equipamento de maneira inadequada. Eu 

considero indisciplina quando alunos falam palavrão, se ausentam de 

dentro da sala de aula sem a permissão do professor e quando não 

obedece às regras e normas estabelecidas. 

 

Nesse direcionamento, essa participante continuou descrevendo que: 

Geralmente, na minha carreira eu gostava muito dos combinados15 e 

gosto até hoje (...) e, aí, a gente vai combinar e não interessa se o 

aluno tá na primeira série, no nono ano ou no segundo ano do ensino 

médio, combinado é combinado, vamos dar cinco minutinhos no final 

[da aula] pra gente falar da vida como ela é. Então, tá combinado, eu 

gosto muito dessa palavra, pois o que a gente combina, a gente vai 

trabalhando, agora o que foge desses combinados, na maioria das 

vezes, gera essa indisciplina. 

                                                 

 

15“Os combinados podem ser definidos como um acordo feito entre o professor e seus alunos a respeito 

das regras de convivência entre estes” (RIBEIRO, 2017, p.20). Disponível em: 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-15022018-103847/pt-br.php. Acesso em 31 de janeiro 

de 2021. 
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Em seguida, essa participante comentou com o professor-pesquisador sobre o 

entendimento com relação ao significado da indisciplina positiva ao afirmar que: 

Eu gosto muito de tirar os meninos das carteirinhas enfileiradas para 

fazer trabalho em grupo. Na frente da sala eu coloco dois grupos, bem 

no quadro, onde os alunos acham que é o espaço do professor, quando 

na verdade é um espaço interativo. Aí, formo os grupos e, então, dou 

uma misturada nos alunos, pois isso traz uma familiaridade para eles 

na sala de aula. (...). Então, não fica aquela coisa de estar na 

sequência, sentado em filas, com certo distanciamento, enfim, eu acho 

que nesse contexto, a indisciplina é positiva. 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostraram que essa participante tinha citado no questionário inicial sobre a metodologia 

de projetos para buscar soluções sempre que surgem situações indisciplinares em sala de 

aula. Nesse sentido, essa participante também argumentou que: 

(...) de vez em quando, eu acho que provoco a indisciplina positiva, eu 

gosto muito de colocar a sala trabalhando em oficinas, por exemplo, 

um aluno pega a cola na mesa do outro e o outro “não, preciso dessa 

cola”. Eu trabalho muito com folheto de supermercado e uma coisa 

que me encanta muito é a educação fiscal dentro da Matemática, 

porque eu acho que o aluno tem que entender o que é a cidadania, que 

imposto ele paga e para que ele paga. Eu gosto muito de provocar os 

alunos levando o exemplo do imposto do refrigerante que é oitenta por 

cento, em média, e o aluno fica indignado e, então, ele quer colocar no 

trabalho dele aquele folheto que tá com o refrigerante e, então, ele 

levanta e vai na carteira do outro e, assim, para quem olha, tá uma 

verdadeira bagunça, mas ali existe o quê? A produção de 

conhecimento e, então, eu considero esse contexto positivo. Eu admiro 

muito o aluno quando ele tenta argumentar e dizer para mim que eu 

também tô errada ao falar: “professora eu não concordo” e ali a gente 

já começa, às vezes, um debate, eu e o aluno, mas eu sei que isso me 

irrita um pouco, mas ele também tem o ponto de vista dele e eu 

preciso escutar. 

 

Prosseguindo com essa entrevista, essa professora comentou sobre as situações 

indisciplinares que tenham ocorrido em sua sala de aula. O quadro 14 mostra um trecho 

da entrevista entre o professor-pesquisador e essa participante sobre algumas situações 

indisciplinares vivenciadas em sala de aula. 

 

Quadro 14: Trecho da entrevista entre o professor-pesquisador e a participante F2 sobre 

situações indisciplinares vivenciadas em sala de aula 

Participante F2: Eu tive uma situação problemática que eu vou narrar (...) que tive com um 

aluno na Educação de Jovens e Adultos, em 2010 e, na época da prova eu delimitava os 

lugares que eles iam sentar, então, eu coloquei ele para sentar no lugarzinho dele e ele não 

gostou. Ele falou: “eu não quero sentar aqui”. Eu falei: “Tudo bem. Você não quer se sentar 

aí?”. Ele disse: “Não”. Eu disse: “Então, não vai fazer prova, porque o lugar de vocês se 

sentarem no momento da prova eu quero escolher”. E aí ele ficou emburrado e eu pus a prova 
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na carteira dele, onde deveria sentar, ele não se sentou e, depois de um tempo, ele se levantou 

e foi até a carteira onde a prova dele estava já tinha uns 10 minutos. Aí, ele pegou a prova, 

embolou a folha e falou: “Toma”. E embolou a prova, a jogou no lixo e falou: “Leva para 

você usar no banheiro da sua casa”. Então, foi uma situação que me deixou muito triste e eu 

mandei chamar a diretora. Eu contextualizei a situação para ela. O aluno era menor e fazia 

Educação de Jovens e Adultos, do Ensino Fundamental. Falei com ela: “Olha, ele só vai 

voltar aqui no dia que ele trouxer os responsáveis porque a mãe vai assinar um termo de 

compromisso”, E foi muito engraçado porque os meninos ficaram muito revoltados e, aí, eu 

falei que eu não ia voltar na escola se ele permanecesse e enquanto a gente não resolvesse 

essa situação (...). Após uma semana, a mãe apareceu, eu conversei com ela e falei com o 

aluno: “Olha, a partir de hoje eu quero você aqui comigo na sala de aula, o seu lugar é na 

primeira carteira, na minha mesa, tá bom para você?”. E ele respondeu: “É, mais ou menos” e 

eu falei: “Para mim tá bom assim”. Aí resolvemos essa situação. (...). Você me fez uma 

pergunta de uma coisa que me incomoda e foi só esse menino que trouxe assim esse 

constrangimento para mim grande, mas o resto a gente vai lidando e vai tentando administrar. 

Professor-pesquisador: E por mais que a gente tenta, às vezes, o emocional em sala de aula 

marca a gente. 

Participante F2: Sim, quando se fala em indisciplina, já remete logo à situação deste aluno, 

da rebeldia, isso eu chamo de falta de respeito, porque não me respeitou enquanto autoridade 

na sala de aula, ele não me respeitou quando eu determinei o lugar dele, era prova, tinha 

cinco filas, aí, na prova eu fazia três, bem coladinha assim no quadro e destinava os lugares 

por que, que eu fazia, quem estudava e me acompanhava ia sentar no cantinho dele, por quem 

queria colar aí sentava bem longe para não ter oportunidade, então, um momento de 

indisciplina que me chateou foi desse menino. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Então, o professor-pesquisador solicitou que essa participante respondesse a 

seguinte questão: Você já ouviu falar em Etnomatemática? Diante dessa questão, essa 

entrevistada respondeu que: 

Eu não sei se vou saber te responder com a definição do conceito, mas 

penso assim: Etno vem do quê? Etnia, por exemplo, se eu estou numa 

aldeia indígena, eu vou trabalhar de acordo com a cultura, valores 

deles, se eu estou numa escola rural, eu vou trabalhar de acordo com a 

realidade dos meninos, de acordo com a vivência deles, se eu já estou 

numa escola no centro de Belo Horizonte eu terei que adaptar também 

a matemática nesse contexto. Eu não sei se eu te respondi. 

E, assim, essa participante continuou descrevendo que: 

(...) também acho muito a matemática, ela é cheia de códigos, então, a 

gente precisa também desvendar esses códigos para os meninos: se eu 

falo equação e só falo: nós vamos trabalhar equação do primeiro grau, 

fica muito vago, aí, se eu levo uma balança, coloco objeto do lado, do 

outro, e mostra que a equação vai estar equilibrado, eu já consigo 

transmitir algo mais além do conceito, que é a linguagem matemática. 

 

Conforme essa linha de pensamento, essa participante também afirmou que: 

(...) quando eu trabalhei em escola particular (...) eu pensava assim: 

gente eu tô no Paraíso! Os meninos não abrem a boca, tudo que eu 

passo, eles copiam, eu pergunto se entenderam, eles balançam a 

cabeça [afirmativamente]. Gente, essa escola é maravilhosa, só que eu 

percebi, depois de um mês, que eles entendiam nada do que eu falava, 
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eu estava trabalhando equação do segundo grau, no quarto período, e 

quando eu comecei a pegar os cadernos, para olhar as atividades, vi 

que quando eu colocava x elevado a 2, o dois podia tá antes, debaixo 

ou depois do x. Eu falei: qual é o significado real disso para os 

alunos? Então, eu percebi que isso não tinha significância nenhuma 

para eles, naquele momento aprender a equação de grau, porque eles 

não conheciam a linguagem algébrica e, aí, eu refiz todo meu 

planejamento. Foi um momento difícil na minha carreira, pois eu fui 

começar a desconstruir, para construir com eles, os conceitos 

[matemáticos] e falar, por exemplo, de juros, que interessava para 

eles, porque eles pagavam juros, pegavam dinheiro emprestado, 

tomavam prejuízo e, então, foi um conteúdo que a gente trabalhou e 

que ficou bacana, eu penso que [etnomatemática] é nesse sentido. 

 

Em seguida, o professor-pesquisador solicitou que essa participante explicasse 

como que as atividades relacionadas com o cotidiano e com a cultura dos alunos pode 

influenciar na minimização ou redução da indisciplina em sala de aula. Então, essa 

entrevistada comentou que: 

(...) em 2013 e 2014 eu trabalhei com o oitavo ano com educação 

fiscal no conteúdo, eu acho difícil e enigmático, mas no Brasil a gente 

paga imposto pra valer, então, é uma maneira até de eu aprender com 

os alunos porque naquele momento eu também tenho que pesquisar. 

Então, eu falei com os alunos, nós vamos trabalhar com um projeto 

(...) de educação fiscal. (...). E aí um aluno falou assim (...): “A 

professora consegue trabalhar bem os projetos. No ano passado, eu 

acabei me reprovando porque eu faltava muita aula [e perdia] todos os 

conteúdos”. Então, quando você traz para sala de aula, por exemplo, 

você quer trabalhar sólidos geométricos com o aluno, você quer fazer 

ele entender o quê que é uma planificação, você entrega para ele ou 

pede para ele trazer de casa uma caixinha de pasta de dente e fala com 

ele: “Olha, isso é um sólido e agora vamos planificar”. Então, ele abre 

aquela caixinha, corta as abas e você calcula com ele a área daquela 

caixa e ele começa a entender, quando você fala de metros quadrados. 

Eu também gosto muito de levar para a sala de aula um jornal com o 

metro quadrado e, agora, ultimamente, eu tinha até um plástico porque 

aí eu podia dobrar e quando você fala em metro quadrado com o aluno 

e ele não decodificar essa mensagem, então, você coloca esse plástico 

com metro quadrado no chão e mostra para os alunos. (...). Isso faz um 

significado pra eles que já começam a pensar [sobre medidas]. Eu 

gosto muito de perguntar antes dos alunos conhecerem o metro 

quadrado: “Quantos metros quadrados você acha que o seu quarto 

mede?”. Ai, eles respondem: “Uns 130”, “Deve ser meio”. Então, 

você vê que eles não têm noção da medida, agora, quando você levou 

e mostrou, eles já falam [de uma forma] bem aproximada, em 8, em 

10, então, eu acho que seria nesse contexto. 

 

Em seguida, essa participante também comentou sobre o seu entendimento com 

relação à insubordinação criativa, que está evidenciada no quadro 15 que mostra um 

trecho de sua entrevista com o professor-pesquisador. 
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Quadro 15: Trecho da entrevista entre o professor-pesquisador e a participante F2 sobre 

insubordinação criativa 

Professor-pesquisador: Você já ouviu falar em insubordinação criativa? 

Participante F2: Não no contexto da educacional, mas eu vou te dizer o que a minha vó 

falava muito: “Esse menino está muito insubordinado, tá fazendo muita arte, tá levado, tá 

agitado”. 

Professor-pesquisador: Mas o quê que você imagina que seja insubordinação criativa? 

Participante F2: Eu penso que é aproveitar essa energia que os meninos têm, é igual levar 

[os alunos] para horta, para medir os canteiros, para calcular quantas mudas dá para plantar 

em cada canteiro. Eu não sei, seria alguma coisa assim, da gente buscar ferramentas para 

adequar a agitação do adolescente, mas eu também não sei. 

Professor-pesquisador: Sim, mas no grupo focal nós vamos enfatizar bastante nisso 

também, que é um conceito novo para todos nós. De uma forma geral, nessa entrevista, é 

mais para saber se tinha alguma noção básica de como seria. 

Participante F2: Ah, Ótimo. Eu quero aprender. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Essas anotações também mostraram que essa participante comentou que é 

necessário “buscar ferramentas para adequar a agitação do adolescente”, que é uma 

responsabilidade moral essencial na perspectiva da insubordinação criativa.  

Continuando a análise das questões abertas propostas para essa entrevista, o 

professor-pesquisador perguntou para essa participante se: A indisciplina que ocorre em 

sala de aula pode estar relacionada com a insubordinação dos alunos com relação à 

imposição de normas e regras escolares? Assim, essa entrevistada respondeu que: 

Eu não sei se vou conseguir responder essa pergunta, mas (...) o que 

eu vejo da indisciplina é que (...) tem alunos que não se situam dentro 

da sala de aula, eles não conseguem entender o quê que você tá 

falando, então, esses alunos vão ficar indisciplinados e vão conversar, 

a turma vai se dispersar porque eles vão te atrapalhar, não 

necessariamente porque eles não respeitem as normas, mas é porque 

eles não tão inseridos no contexto [da sala de aula] e eles não tão 

entendendo nada que você tá falando. 

 

Continuando com o seu relato, essa participante acrescentou que: 

Eu até volto lá no Código de Conduta que nós criamos e onde todo 

início de ano, eu como professora, como vice-diretora, eu leio para os 

alunos, os combinados da escola, por exemplo, lá tem um combinado 

que eles não concordam que não pode trazer lanche de casa e 

perguntam: “Porque não pode trazer o lanche de casa? Eu quero!”. Eu 

comentei isso porque um dia eles trouxeram um litro de suco que tinha 

bebida alcoólica (...). Então, toda regra que a gente toma aqui na 

escola é porque um dia os alunos fizeram fora do combinado. Eu 

penso que é bem por aí, (...). Mas, geralmente, o indisciplinado tá fora 

do contexto de alguma maneira, ele não quer obedecer as regras da 

escola e ele não tá entendendo nada do conteúdo, às vezes, também o 

conteúdo não tá atraente, o professor também não tá nem mudando o 
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tom de voz e não tá conseguindo dar uma cutucada16 no menino para 

aprender. 

 

Com relação às estratégias didáticas e pedagógicas utilizadas em sala de aula, 

que podem auxiliar na minimização e/ou redução da indisciplina em sala de aula, essa 

participante argumentou que: 

(...) tem coisa que você pode discutir com os alunos, por exemplo, (...) 

eu posso escolher a data do meu teste, mas se tem a prova que é de 

uma programação fechada, eu não posso, então, tem coisas que eu 

posso discutir com eles, às vezes, até a ordem de conteúdos: 

“Professora, o professor de Física falou que você precisa falar sobre 

potência, notação científica, que nós vamos precisar”, quer dizer, isso 

eu posso flexibilizar e tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não 

pode, porque a gente precisa seguir os pré-requisitos para alcançar o 

objetivo da aprendizagem lá na frente. 

 

Além disso, como exemplo de estratégias de ensino que poderiam ser utilizadas 

para minimizar a indisciplina em sala de aula, essa professora afirmou que: 

(...) no contexto sala de aula, nós, temos os representantes de turmas, 

que tem funções que eu posso delegar ao representante. Eu posso 

delegar para ele: “Você fica responsável por levar o recado da 

professora para a direção”. Então, você fica também não 

responsabilizando o aluno porque tem um Representante de Turma, 

não é professor, não tem autonomia, não tem autoridade, mas, às 

vezes, ele viu o aluno pichando uma cadeira, que o professor ali 

naquela troca de turma não deu conta e, ele sendo representante, vai 

mediar esse conflito e fala: “Não faz isso, não danifica nossa carteira, 

a escola é nossa”. Então, eu acho que sim, você dá uma determinada 

autonomia para o aluno, tem um lado bom, agora tem que ter muito 

cuidado com isso, porque senão o aluno se empodera muito e, às 

vezes, ele também acaba sendo perseguido pelos colegas, mas esta 

estratégia de delegar um pouquinho de responsabilidade, eu acho que 

ela é, uma boa alternativa.  

 

Continuando com essa entrevista, essa participante comentou que uma 

compreensão mais abrangente da indisciplina por parte dos professores pode influenciar 

a sua prática docente em sala de aula como mostra o quadro 16 que traz um trecho de 

sua entrevista com o professor-pesquisador. 

                                                 

 

16Conforme o dicionário Michaellis, a palavra cutucada significa “ação ou efeito de cutucar” em que 

cutucar refere-se a dar incentivo, estímulo, procurando despertar o interesse, a vontade dos alunos. 

Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues. Acesso em 02 de fevereiro de 2021 
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Quadro 16: Trecho da entrevista entre o professor-pesquisador e a participante F2 sobre 

uma compreensão mais ampla a respeito da indisciplina por parte dos docentes 

Professor-pesquisador: Explique se uma compreensão mais abrangente pelo professor sobre 

a indisciplina, como, por exemplo, uma indisciplina positiva dos alunos, pode auxiliá-lo na 

transformação da sua prática docente em sala de aula. 

Participante F2: Eu penso que até o dia que o aluno falar: “Professor não tô aguentando esse 

jeito que você tá explicando essa matéria, eu não tô entendendo nada” e, isso, às vezes, 

chateia a gente, mas você volta para casa, vai refletir e buscar melhorias. Enquanto a gente tá 

na zona de conforto, que nada incomoda, a gente permanece seguindo o passo a passo, mas 

no momento que a gente vê que aquilo não agrada nossos alunos: você tá dando aula e tem 

dois alunos copiando e o resto quebrando o pau, aí, a gente precisa de mudar, é preciso de 

rever as práticas e eu acho que seria essa coisa da inquietação. O que me inquietou hoje, a foi 

porque eu levei produtos notáveis, mas os alunos não compreenderam, mas uai e aí, mas 

realmente uma linguagem algébrica, difícil, menino tá lá, com seus 12, 13 anos, no ápice da 

questão hormonal, da adolescência, e aí você chega com aquele monte de números, códigos e 

querer que o aluno né, geralmente eu trabalho muita à tarde, com aluno de oitavo ano, já é um 

horário quente, então a gente tem que rever também as práticas, não vão começar então por 

aí, vamos ter que trabalhar tem, mas vamos mudar o conceito, vão tentar fazer uma coisa 

mais né, da prática mesma deles, ou tentar sondar, o exemplo que ele tem para dar, quem sabe 

eu consigo aproveitar pegar um gancho e estabelecer uma maneira boa de trabalhar minha 

aula. 

Professor-pesquisador: Exatamente. 

Participante F2: Eu lembrei de um fato que os meninos adoram pichar carteira, parede e a 

gente tem uma implicância muito grande para manter a escola limpa, então, numa semana de 

educação para a vida, nós trabalhamos a oficina de grafitismo e foi uma alegria que os 

meninos puderam externar [os sentimentos] por meio de um desenho. (...). Para essa oficina, 

a gente cedeu um espaço, os muros do fundo da escola e a gente também viu surgir (...) o lado 

artístico de muitos alunos fazendo aquela atividade nesse contexto. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Na última questão dessa entrevista, o professor-pesquisador instigou essa 

participante para argumentar sobre o seu posicionamento a respeito do tipo de alunos 

que pode ser considerado como ideal em sala de aula. Nesse sentido, essa participante 

respondeu que: 

Eu acho que o aluno ideal é aquele que questiona e que, na maioria 

das vezes, incomoda a gente (...). Então, antes você era o detentor do 

saber, você tinha um livro, eu tinha uma coleção do Castrucci e dali eu 

tirava os meus exercícios de prova e ninguém mais sabia do Castrucci. 

Hoje, os meninos sabem de tudo, pegam as provas prontas e eles até 

são poucos curiosos porque se tivessem mais curiosidade, essas 

provas, essas avaliações externas, a gente acha questões, da SAEB, do 

SIMAVE, tudo tá disponível. Então, a gente já chegava com tudo 

prontinho e ali a gente realmente sabia o conteúdo e hoje a gente sabe, 

que nós não estamos sabendo é mais nada, porque é muita informação, 

é muita novidade e os meninos estão antenados, estão conectados e 

eles sabem lidar muito bem com essas ferramentas. A gente já perde 

nesse contexto porque nós não somos da geração conexão. Para mim, 

o bom aluno é aquele aluno que questiona e acima de tudo, é um aluno 

que tem um projeto de vida ou que permita que você o ajude a traçar 

esse projeto de vida, que tem perspectiva, que tem alguma vontade e 
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saiba aplicar o conhecimento na roça do pai ou na vendinha da mãe ou 

mesmo querer fazer um curso técnico ou se tornar um grande 

profissional. Para mim, na maioria das vezes este aluno é levado, mas 

você consegue negociar (...) um contrato (...) uma proposta nova, uma 

perspectiva e eu penso que nós, enquanto profissionais da educação, 

(...) temos que começar a sonhar junto com os alunos. (...). Depois que 

eles tiverem o seu sonho, eu posso contribuir e posso também buscar 

pessoas que contribuam para o seu sonho. Agora, se você não tiver um 

sonho, se não tiver curiosidade, se não tiver vontade nenhuma, vai 

ficar difícil. Para mim, o aluno ideal questiona e não aceita resposta 

pronta e, muitas vezes, a gente tem que fazer desses alunos os nossos 

companheiros para trazê-los (...) para o nosso campo da 

aprendizagem. 

 
Após o registro dessa resposta, o professor-pesquisador agradeceu a participação 

dessa participante nessa entrevista. Posteriormente, após a apresentação e a análise dos 

dados obtidos na entrevista realizada com a participante F2, apresenta-se a análise dos 

dados da entrevista semiestruturada conduzida com o participante M3. 

 

3.3.3 Análise da entrevista semiestruturada realizada com o participante M7 

 

A entrevista semiestruturada com o participante M7 desse estudo foi realizada no 

dia 08 de outubro de 2020, entre 16h30min às 17h30min. Iniciando a fase analítica 

dessa entrevista, com relação à disciplina escolar, para esse professor, o “aluno ter 

disciplina é respeitar as regras da sala de aula, respeitar os alunos, respeitar o professor, 

ter hora para falar, coisas assim, participar das atividades (...), ter hora pra falar e ter 

hora pra discutir”.  

Além disso, ao ser questionado sobre a disciplina positiva, esse entrevistado 

relacionou esse conceito com o fato do “aluno respeitar um ou a outro, o professor e ser 

coerente com o papel de estudante, estudar e correr atrás, fazer as atividades”. E, em se 

tratando da disciplina negativa, esse participante acredita que “é aquele comportamento 

indesejado na sala de aula, é a falta de respeito, palavras com fundo de palavrões, (...), 

falta de respeito com o professor, com os colegas e impaciência”. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostraram que esse entrevistado associou a definição de disciplina negativa com 

indisciplina, pois comentou que “acho que a indisciplina seria o (...) comportamento 

indesejado, desrespeitoso e bagunceiro”. Contudo, com relação à indisciplina positiva, 

esse participante afirmou que: 
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Dependendo da posição do professor, a atitude do aluno fica relativa. 

Então, eu acho que a indisciplina pode ser algo positivo quando o 

aluno é indisciplinado numa postura autoritária do professor. 

Dependendo da posição que ele [aluno] tomar e da revolução que ele 

fizer, (...), acho que tem a indisciplina ser positiva. 

 

Quando questionado a respeito de situações indisciplinares vivenciadas em sala 

de aula, esse professor afirmou que “tenho pouco tempo de regente de turma, estou 

dando aula na minha turma mesmo há um ano e pouco. Eu acho que o máximo que 

aconteceu foi um aluno falar que ele pagava meu salário, acho que não teve nada de 

muito grave”. 

Prosseguindo com a análise da entrevista desse entrevistado, as anotações do 

diário de campo do professor-pesquisador mostraram que esse professor demonstrou ter 

um entendimento sobre o conceito de Etnomatemática ao comentar que “acho que é 

você utilizar a matemática para tratar da cultura, (...), utilizar a cultura para tratar a 

matemática, a cultura vivente dos alunos, dos professores, da comunidade em geral”. 

Em seguida, ao ser indagado sobre como as atividades relacionadas com o 

cotidiano e a cultura dos alunos poderiam influenciar na minimização e/ou na redução 

da indisciplina em sala de aula, esse entrevistado sugeriu que: 

Eu acho que você trazer a cultura e a vivência dos alunos para sala de 

aula vai transformar a sua disciplina, no caso do conteúdo da 

matemática, mais significativo, aí, eles iriam ver um sentido nisso, 

talvez ficariam mais interessados para participar, porque vai 

contextualizar a matéria. Aí não ficaria aquela coisa totalmente 

abstrata, sem sentido, que faz eles dispersarem na sala de aula e não 

dá valor. Eu acho que a etnomatemática, na contextualização, faz isso. 

 

Na sequência, esse professor foi perguntado a respeito da insubordinação 

criativa, no entanto, de acordo com as anotações registradas no diário de campo, esse 

entrevistado desconhecia esse conceito. Assim, foi necessário que o professor-

pesquisador esclarecesse sobre o significado de insubordinação criativa para que esse 

professor refletisse sobre esse conceito. 

Continuando com a análise das respostas dadas para as questões dessa entrevista, 

o participante foi indagado se, em sua opinião, a indisciplina que ocorre numa sala de 

aula pode estar relacionada com a insubordinação dos alunos com relação a imposição 

de normas e regras escolares. Nesse sentido, esse entrevistado afirmou que “com 

certeza, eu acho que sim”. 
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De acordo com esse entrevistado, as estratégias didáticas e pedagógicas 

utilizadas pelos professores em sala de aula podem auxiliar a diminuir e/ou reduzir a 

indisciplina no ambiente escolar. O quadro 17 mostra um trecho de sua entrevista com o 

professor-pesquisador. 

 

Quadro 17: Trecho da entrevista entre o professor-pesquisador e o participante M7 sobre 

as estratégias didáticas e pedagógicas utilizadas 

Professor-Pesquisador: Como as estratégias didáticas e pedagógicas, ou seja, a metodologia 

utilizada pelo professor em sala de aula pode auxiliar a diminuir e reduzir a indisciplina em 

sala de aula? 

Participante M7: Eu acho que tendo uma conversa (...) horizontal com os alunos. Eu acho 

que as escolas, como instituição, têm regras que são bastantes desnecessárias e uma forma de 

o professor lidar com o aluno, é reduzindo essas regras, talvez, ouvindo mais a opinião dos 

alunos, vendo o que eles acham e o que poderia ser melhor para eles. 

Professor-Pesquisador: Sim, e você tem alguma metodologia que costuma utilizar mais com 

seus alunos? 

Participante M7: Pra tentar conter a indisciplina quando eu explico, costumo fazer o 

seguinte com eles: enquanto eu estou explicando a matéria é para eles prestarem atenção em 

mim, aí, quando a gente vai fazer os exercícios, que deixa a gente mais livre, eles podem 

conversar entre si e o respeito mútuo entre eles é uma coisa que eu prego muito da sala de 

aula. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Finalizando a condução dessa entrevista, o professor-pesquisador solicitou ao 

professor participante M7 que, se possível, comentasse sobre o (a) aluno (a) ideal em 

uma sala de aula. Assim, esse professor alegou que “Eu acho difícil. Eu acho que é o 

aluno que está interessado, muito interessado”. E, assim, prosseguiu com essa descrição 

ado comentar que: 

Eu acho que seria aquele aluno que é independente, ele estuda não por 

obrigação, mas porque tem vontade de estar ali, ele tem vontade de 

aprender, então, não estou falando que seria o aluno que saberia tudo, 

porque a dificuldade seria para todo mundo, mas o aluno teria 

independência, autonomia de correr atrás e tirar aquela dúvida e 

buscar, conhecer mais. Acho que esse seria o aluno perfeito e não 

aquele aluno quietinho e caxias17, mas eu acho que é mais pelo 

interesse para participação na sala, nas aulas e no engajamento. Eu 

acho que esse seria o aluno ideal. 

 

                                                 

 

17O termo caxias significa os indivíduos que são extremamente disciplinados, estudiosos e cumpridores 

de suas obrigações. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues. Acesso em 02 de 

fevereiro de 2021. 
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Desse modo, após essa explicação, o professor-pesquisador elaborou as 

considerações finais ao agradecer a participação desse professor nessa entrevista. Na 

sequência, apresenta-se a análise dos dados da entrevista semiestruturada realizada com a 

participante F8.  

 

3.3.4 Análise da entrevista semiestruturada realizada com o participante F8 

 

A entrevista semiestruturada com a participante F8 desse estudo foi realizada no 

dia 03 de outubro de 2020, das 17 h às 18 h. Iniciando a fase analítica dessa entrevista, 

com relação à disciplina escolar, essa entrevistada afirmou que esse conceito está 

relacionado com: 

(...) aquelas normas e regras que a gente discute com eles [alunos] 

porque antes da gente está cobrando ou exigindo alguma coisa, 

sempre tem um diálogo antes, uma conversa, onde a gente expõe para 

eles o quanto é importante essa questão da disciplina, disciplina em 

geral. No meu ponto de vista, (...), o resultado escolar vem com muita 

disciplina, pois ninguém consegue obter resultado sem dedicação 

porque para você chegar nesse resultado, a disciplina está junto. 

Então, acho, como professora de matemática, que a disciplina é muito 

importante. Cobro muito realmente, acabo que, sou rigorosa, não acho 

que eu estou errada. (...). A matemática exige essa concentração, 

então, no meu ponto de vista, a indisciplina, ao contrário da disciplina, 

vem atrapalhar a aprendizagem. 

 

Quando questionada a respeito da existência da disciplina positiva e da 

disciplina negativa, essa entrevistada expôs o seu ponto de vista. O quadro 18 mostra 

um trecho da entrevista do professor-pesquisador com essa professora sobre esses dois 

conceitos. 

 

Quadro 18: Trecho da entrevista entre o professor-pesquisador e a participante F8 sobre 

as disciplinas positiva e negativa 

Professor-Pesquisador: Explique o que você entende por disciplina positiva. 

Participante F8: Disciplina positiva, (...), eu não consigo entender. Por que você acha que 

existe uma disciplina negativa? Será que existe disciplina negativa?  

Professor-Pesquisador: Sim. 

Participante F8: Eu acho assim, (...), tem que haver disciplina, mas tem que haver também 

essa liberdade, por exemplo, na nossa disciplina [de matemática], o aluno ter a liberdade de tá 

perguntando, mesmo que eu queira que eles tenham aquele respeito, aquela organização, 

aquela disciplina, mas ainda assim, tem que ter uma liberdade para com o professor e para 

com os colegas. Então, a disciplina positiva te dá essa oportunidade de alcançar o que você 

quer porque eu acho muito difícil a aprendizagem com indisciplina, eu acho complicado. 

Professor-Pesquisador: Então, você acredita que não possa ter uma disciplina negativa? 
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Participante F8: Não sei, nunca pensei nessa questão. A não ser que essa questão de tá 

cobrando é uma exigência muito grande que se torna constrangedor para o aluno, você 

entendeu? A não ser que a disciplina seja uma exigência muito grande e faz com que ele 

[aluno] não se sinta à vontade, aí, a disciplina seria negativa, quando tem falta de liberdade. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Conforme as anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador, 

essa entrevistada comentou sobre o seu entendimento com relação à indisciplina, pois 

para essa participante a indisciplina está relacionada com a: 

(...) falta de respeito aí, eu acho que todo mundo tem o seu momento 

de fala, na sala de aula, então, eu acho que tem aquele momento do 

aluno estar falando, tá brincando, tá com uma conversa mais 

descontraída e tem aquele momento que ele tem que ter foco. (...). 

Tudo que foge daquele foco tira o aluno (...) da aprendizagem. É 

indisciplina não deixar o outro ouvir (...) e que não permite que o 

outro aprenda. Então, essa falta de respeito com os colegas a gente 

vivencia muito na sala de aula em nosso dia a dia. (...). É muito 

desagradável quando a gente tem que partir para esse confronto com 

aluno e discutir com ele para fazer entender que tem que ter essa 

educação e esse respeito. 

 

A respeito da possibilidade da existência de uma indisciplina positiva, bem 

como o seu respectivo significado, é suscitada uma discussão sobre essa temática. O 

quadro 19 mostra o trecho da entrevista realizada pelo professor-pesquisador com essa 

participante. 

 

Quadro 19: Trecho da entrevista entre o professor-pesquisador e a participante F8 sobre 

a indisciplina positiva 

Participante F8: Olha, tem meninos indisciplinados que são inteligentes. Assim, não estou 

querendo dizer que é essa a indisciplina positiva, eu tô querendo dizer que tem aqueles 

meninos danados, inquietos ou bem danados e pega o negócio super rápido enquanto aquele 

outro quietinho, comportadinho, coitado, às vezes tem dificuldade. Então, o fato de um 

menino ser falante e, às vezes, falar demais atrapalha a gente, mas eu não sei se isso é 

considerada uma indisciplina ou uma indisciplina positiva porque ele fala muito, ele pergunta 

muito e, às vezes, ele atrapalha a aula e, aí, o fogo e a ansiedade de tá participando, mas a 

gente vê que vai dar resultado aquilo. Essa é a única maneira que vejo de ser uma indisciplina 

[positiva], um aluno mais falante que, às vezes, ele acaba aprendendo, mesmo com esse lado 

falante que a gente, talvez, não goste muito. 

Professor-Pesquisador: Entendi e, talvez assim, poderia acrescentar a palavra questionador, 

não só de conteúdos, mas também de regras e de normas, por quê que tem que ser desse jeito? 

Por quê que você está agindo desse jeito? 

Participante F8: É, pode até ser, porque a gente acaba falando antes, então como eu tenho 

muito tempo de serviço, isso faz com que eles acabam respeitando a gente, pelo longo tempo 

de carreira e aí, é, mesmo que eles questionem, (...), eu já tenho uma resposta pronta para 

eles. Então, é evidente que a gente não quer que o aluno não tem que concordar com tudo que 

a gente fale, mas algumas coisas (...) precisa ser daquele jeito mesmo. É claro que você tem 

que questionar, mas com o tempo a gente vê o quanto foi importante toda aquela disciplina, o 
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quanto aquilo ajudou a gente e quanto ajuda. Eu leio muito (...) e sou defensora da disciplina. 

Professor-Pesquisador: Muito bom, então, em seu ponto de vista a indisciplina pode ser 

considerada de uma maneira positiva?  

Participante F8: Nesse aspecto que você falou do aluno questionador sim e que questiona o 

porquê da regra e por quê que tem que ser desse jeito. Então, sim, ela [disciplina] pode ter 

esse aspecto positivo e fazer a gente como professor, repensar as ideias, porque assim, mesmo 

eu com tantos anos de serviço, eu estou disposta a mudar, a considerar que, às vezes, eu não 

estou certa naquele ponto de vista ou que eu fui além e que devia ter feito de maneira 

diferente. Então, a gente sempre tem que estar disposta estar mudando. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

De acordo com as anotações registradas no diário de campo do professor-

pesquisador, essa participante relatou alguns exemplos que poderiam se enquadrar nessa 

temática, corroborando com o desenvolvimento dessa discussão. 

Retomando com a análise dessa entrevista, o professor-pesquisador perguntou se 

essa professora experienciou alguma situação indisciplinar em sua carreira que a 

desnorteou, evidenciando a sua perplexidade. Nesse direcionamento, essa participante 

respondeu que: 

Já tive muitas situações, no início da minha carreira, (...), eu era nova, 

inexperiente, então, tive situações bem difíceis, de menino brigar, 

xingar, de falar palavrões e de eu ter que mandar retirar [da sala de 

aula], (...), eu sofria muito, chorava, (...), eu não tive um início bom. 

Mas, com o passar do tempo, com a questão do respeito, você faz o 

seu nome por ser exigente e eles [alunos] começam a ter esse respeito 

por você, que sabe que você não brinca. Então, ao longo dos anos foi 

melhorando, mas no início foi difícil. 

 

Além disso, essa entrevistada também exemplificou que: 

Quando eu tava grávida, um menino (...) cuspia nos outros meninos, 

aquilo me incomodava demais, aquela falta de educação, aquela falta 

de respeito, então, isso realmente me marcou, porque quando eu voltei 

do período de licença, eu tinha dois cargos. Eu só voltei em um 

[cargo], eu abandonei o outro que esse menino tava, porque “eu não 

quero levar esses sentimentos para casa, porque com criança, com 

recém-nascida, você tem que ter paciência e eu vou levar essa coisa 

ruim pro meu filho. Eu era efetiva, então, eu deixei esse cargo no qual 

dava aula para ele [aluno], fiquei só com o outro. Assim, ele interferiu 

numa decisão importante, porque me incomodava muito, muito 

mesmo, mas isso foi no início da carreira. 

 

Conforme as declarações dadas pela entrevistada, o professor-pesquisador 

refletiu em suas anotações no diário de campo, que as situações descritas eram análogas 

àquelas vivenciadas por esse profissional no início de sua docência e que situações 
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como essas podem deixar marcas profundas e que podem interferir na vida particular 

dos professores. 

Nesse sentido, os resultados do estudo conduzido por Veenman (1984) 

mostraram que o principal problema a ser enfrentado pelos professores iniciantes é a 

indisciplina de seus alunos. Três décadas após a realização desse estudo, Ilha e Krug 

(2016) argumentaram que a indisciplina dos alunos é uma das principais dificuldades, 

problemas e dilemas enfrentados pelos professores em início de carreira. Por 

conseguinte, Goodson (1995) ressalta que os acontecimentos advindos da profissão 

docente têm uma aprofundada influência na vida pessoal dos professores. 

Além disso, essas anotações também mostram que essa entrevistada demonstrou 

um desconhecimento sobre o termo Etnomatemática ao considerar que o “prefixo me 

lembra alguma coisa de ética, tem haver ou não? Etno é um prefixo que eu não 

conheço”. Nesse sentido, o professor-pesquisador explicou brevemente o significado do 

termo Etnomatemática e de suas ideias preliminares, para que essa entrevistada pudesse 

refletir sobre a base teórica desse programa. 

Na sequência, essa professora foi indagada sobre como as atividades 

relacionadas com o cotidiano e a cultura dos alunos poderiam influenciar na 

minimização e/ou redução da indisciplina em sala de aula. Assim, essa entrevistada 

comentou que o: 

(...) interesse deles [alunos] vai ser maior quando é algo que eles 

podem tá discutindo, que eles podem tá dando opinião, então, eu acho 

que [essas atividades] trazem mais sentido e, aí, a gente espera que o 

interesse seja maior. Eu acredito que aumenta sim o interesse quando 

eles estão entendendo o quê que eles estão fazendo, pra quê que serve 

aquilo ali, quando eles veem a utilidade eu acho que realmente 

melhora a aprendizagem e o interesse deles. 

 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostraram que, mesmo que essa entrevistada desconheça o conceito de 

Etnomatemática, essa professora discute intuitivamente alguns aspectos teóricos dessa 

temática, podendo resultar em melhorias nos processos de ensino e aprendizagem em 

Matemática. 

Com relação ao significado de insubordinação criativa, essa professora afirmou 

que a “pessoa insubordinada não segue as regras, ela desafia, então, eu acho que essas 

pessoas insubordinadas, às vezes, são (...) criativas e inteligentes”. Em seguida, ao ser 

questionada se a indisciplina que ocorre em uma sala de aula poderia estar relacionada 
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com a insubordinação dos alunos com essa relação à imposição das regras e normas, 

essa entrevistada salientou que:  

Eles [alunos] não gostam, como adolescentes, de tantas regras. Não é 

da natureza deles seguir a tantas regras e na escola realmente existem 

essas regras que geram muita polêmica, ainda mais, quando as coisas 

são decididas em conjunto e nem todos cobram e seguem aquilo [as 

regras] (...). Uns cobram mais, uns cobram menos e, então, os alunos 

realmente percebem isso e, às vezes, acabam tendo essa 

insubordinação com determinadas pessoas, justamente, porque elas, 

não querem, aquele professor chato, aquele que cobra, então, existem 

vários perfis de professor. Não é fácil impor regras. 

 

Por outro lado, com relação às estratégias didáticas e pedagógicas utilizadas para 

minimizar e/ou reduzir a indisciplina em sala de aula, essa professora destacou que: 

(...) temos que estar procurando [metodologias diferenciadas]. A gente 

tem que procurar envolver todos naquela atividade que você tá 

desenvolvendo. Aquele menino que tá sem fazer nada, temos que ir 

atrás dele e de falar com ele: “Vamos fazer” e, tá tendo esse olhar 

atento à todos, (...), tá colocando aquele tem mais facilidade pra tá 

ajudando aquele outro, fazer grupos de estudo dentro da sala de aula, 

envolvendo todos, pra que realmente não fique essa coisa dispersa. A 

gente tenta (...) envolver todos, o trabalho em grupo eu acho que é 

uma metodologia boa (...). Aquele [aluno] que realmente se destaca 

mais, que realmente tá tentando ajudar o outro quando o outro está 

querendo ser ajudado. 

 

Nesse direcionamento, as anotações registradas no diário de campo do professor-

pesquisador, essa entrevistada salientou a necessidade de que os professores tenham 

uma visão ampla e abrangente sobre a indisciplina ao justificar que a: 

(...) gente chega com tantas regras e depois eles questionam e a gente 

começa a conversar e ver que, às vezes, alguma coisa ali pode ser 

mudada ou realmente o jeito que está trabalhando não está de acordo, 

então, (...), eu acho que o diálogo é realmente o melhor caminho, 

desde que tenha essa questão do respeito. Eu prezo pelo respeito, 

assim, a gente respeitar o aluno e ele nos respeitar, assim, eu acho que 

ouvir sempre é bom, sempre bom tá ouvindo. 

 

Para finalizar essa entrevista, essa participante comentou o seu entendimento 

sobre o (a) aluno (a) ideal em uma sala de aula em um trecho da entrevista conduzida 

pelos professor-pesquisador. O quadro 20 mostra o trecho da entrevista realizada com 

essa participante. 
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Quadro 20: Trecho da entrevista realizada entre o professor-pesquisador e a participante 

F8 sobre o (a) aluno(a) ideal 

Professor-Pesquisador: Em sua opinião, nesses anos de docência qual é a aluna e qual é o 

aluno ideal em uma sala de aula? 

Participante F8: A gente lembra daqueles queridinhos que todo professor tem e olha. Com 

sinceridade, eu gosto daquele aluno que se interessa pela aula, que participa, que pergunta, 

porque eu detesto dá aula sem a participação dos alunos. É horrível você tá corrigindo um 

exercício no quadro que só você fala, isso é horrível, então, eu quero um aluno participativo, 

que participa das aulas, que responde, você pergunta se quer ir ao quadro e ele vai no quadro, 

(...) um aluno interessado pode até conversar, mas ele sabe a hora de, conversar, mas na hora 

de fazer as coisas, ele faz e dá conta do recado, porque conversar, todo mundo conversa 

mesmo, até nós professores em reuniões, a gente conversa, então, eu não quero um aluno que 

chegue na sala e fique calado do início ao fim [da aula], isso até incomoda, porque, às vezes, 

você não sabe nem o tom de voz da pessoa, o menino não fala. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após essa questão, o professor-pesquisador finalizou essa entrevista 

agradecendo a participante F8 por todas as contribuições e considerações realizadas 

para essa pesquisa. Prosseguindo com os procedimentos metodológicos, o professor-

pesquisador iniciou a codificação aberta com a identificação dos códigos preliminares e, 

consequentemente, das categorias conceituais por meio da codificação axial. 

 

3.3.5 Codificação Aberta dos Dados Coletados nas Entrevistas Semiestruturadas 

 

Nesta seção, o professor-pesquisador identificou os códigos preliminares que 

foram obtidos por meio da análise dos dados coletados nas entrevistas semiestruturadas 

realizadas com os professores desse estudo que aceitaram participar dessa entrevista. O 

quadro 21 mostra a codificação aberta por meio da identificação dos códigos preliminares. 

 

Quadro 21: Codificação aberta das respostas dadas para as entrevistas semiestruturadas 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

1) Explique o que é disciplina. 

Tem dois pontos de vista. A gente, às vezes, acha que a 

disciplina (10) é o conteúdo (7), mas a disciplina também é a 

conduta dos alunos (5). Pro lado da escola (20) ter uma boa 

disciplina é ter organização e controle (33). E tem a disciplina 

de conteúdo também (7). É o momento que a gente interage com 

o conhecimento (28), eu tô passando o meu conhecimento (42), 

o aluno fazendo a interação comigo (32). E, também, eu entendo 

assim: ele não necessariamente tem que tá caladinho (3), porque 

eu penso que pra gente passar conhecimento (42), ele faz 

barulho (5) e, às vezes, incomoda (...) (32), pois essa situação 

também é conflitante (27). Então, eu entendo que para conseguir 

 

(1) Cumprimento de 

Normas e Regras. 

 

 

 

 

 

 

(2) Imposição das 

Regras. 
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ter uma gestão de sala de aula (18), mas não deixando o aluno 

ficar calado (43), eu penso que uma situação harmoniosa [na 

sala de aula] (4) é onde eu consigo ter uma gestão da sala de 

aula (18) para os alunos poderem estar interagindo (32), estar 

falando (44), mas, no momento que eu dizer: “gente agora 

vamos aqui (13), vamos fazer correção dos exercícios, preste 

atenção (39), vamos lá”, então, para mim a disciplina em sala de 

aula (10) que seria uma harmonia e uma parceria entre o 

professor (32) e o aluno para que o conhecimento aconteça (32). 

O aluno ter disciplina (10) é, respeitar as regras da sala de aula 

(1), respeitar os alunos, respeitar o professor (11), ter hora para 

falar (12), participar das atividades (32), ter hora para discutir 

(44). São aquelas normas e regras que a gente discuti com eles 

[os alunos] (41), porque antes da gente tá, cobrando, ou 

exigindo alguma coisa (2), sempre tem um diálogo (44) antes, 

uma conversa (32), onde a gente expõe pra eles o quanto é 

importante essa questão da disciplina (23), disciplina em geral, 

no meu ponto de vista, não só escolar (40) e escolar também (4), 

porque o resultado vem com muita disciplina (17), ninguém 

consegue obter resultado sem dedicação (39), que pra você 

chegar nesse resultado (9) a disciplina tá junto (10), então, acho, 

como professora de matemática (33), (...), eu cobro muito (18), 

sou rigorosa (33), não acho que eu estou errada (43), a 

matemática (7) exige essa concentração (35), então a 

indisciplina (15), o contrário da disciplina (10), vem atrapalhar a 

aprendizagem (9). 

a) Explique o que você entende por disciplina positiva. 

Depende (33), tem partes que sim [a disciplina é positiva] (3), 

porque, às vezes, numa determinada situação, ela vem trazer um 

conhecimento (42), uma visão diferente de ver as coisas (37). Eu 

acho que tudo tem o seu ponto e a sua ponderação (33). Eu 

penso que é positiva (3) quando tenho o espaço enquanto 

professora e o aluno tem um espaço enquanto aluno (32), é 

positiva quando a gente dialoga (44), não perdemos o 

controle da sala de aula (18) e conseguimos fazer com que 

o aluno aprenda (9) e desperte nele a curiosidade (43). É 

preciso ter uma oficina fora da sala (31) que possa 

acontecer dentro desse contexto harmonioso [na sala de 

aula] (4). O aluno respeitar um ou a outro (11), o professor 

precisa ser coerente com o estudante (33), [para ele] 

estudar, correr atrás e fazer as atividades (13).Tem que 

haver disciplina (10), mas tem que haver também essa liberdade 

(3), por exemplo, na nossa disciplina [de Matemática] (7), o 

aluno ter a liberdade de tá perguntando (44), mesmo que eu 

queira que eles tenham respeito (11), aquela organização e 

disciplina (10), mas ainda sim tem que ter uma liberdade (18) 

para com o professor e para com os colegas (32), então, a 

disciplina positiva (3) é quando ela dá, essa oportunidade, de 

alcançar o que você quer (48), porque eu acho muito difícil a 

aprendizagem (36) com indisciplina (15). 
b) Explique o que você entende por disciplina negativa. 

Quando você não consegue gerir o conflito (18), perde o 

controle (33) e, muitas vezes, se o adulto perdeu o controle 

imagine eles que estão dependendo de uma coordenação minha 
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(33) e, aí, eles também vão se descontrolar (19) e nesse contexto 

é negativo (16). Essa questão de estar cobrando muito (16), uma 

exigência muito grande (2) que, se torna constrangedor para o 

aluno (47). A não ser que seja uma disciplina (10), uma 

exigência muito grande (2) e faz com que ele não se sinta à 

vontade (5), aí, a disciplina seria negativa (16), quando tem falta 

de liberdade (11). 

2) Sobre a indisciplina. 

a) Explique o que é indisciplina. 

Seria a falta de respeito (11), porque a indisciplina (15), por 

exemplo, a gente chama atenção de um aluno (33), que tá 

atrapalhando ali no decorrer da aula (5) e ele não acata esse 

pedido da gente (1), então, isso é uma indisciplina dos alunos 

(15). Eu tô dando uma aula ou presencio um professor dando 

aula (18), o aluno tá de fone de ouvido (19), pra mim isso é 

indisciplina (15), porque ele não tá no contexto escolar (4), ele 

tá ali na sala, ele tá presente (22), mas ele não tá fazendo as 

atividades (13) e de uma forma desautorizando (21) a escola, 

pois a escola (20) tem regras e normas a serem cumpridas (1) e 

ele tá ali usando um equipamento de maneira inadequada (19). 

Eu considero indisciplina (15) quando alunos falam palavrão 

(11), se ausentam de dentro da sala de aula sem a permissão do 

professor (5) e quando não obedece às regras e normas 

estabelecidas (1). Eu gostava muito dos combinados (45) e a 

gente vai combinar (3): vamos dar cinco minutinhos no final [da 

aula] pra gente falar da vida como ela é (44). O que a gente 

combina (3), a gente vai trabalhando, agora o que foge desses 

combinados (45), na maioria das vezes, gera essa indisciplina 

(15). É aquele comportamento indesejado na sala de aula (5), é a 

falta de respeito, falta de respeito com o professor, com os 

colegas (11), impaciência (5). Comportamento desrespeitoso e 

bagunceiro (15). Todo mundo tem o seu momento de fala (12), 

na sala de aula (4), tem aquele momento do aluno estar falando 

(43), tá brincando (5), da gente estar com uma conversa mais 

descontraída (32) e aquele momento que ele tem que ter foco 

mesmo (9). Que tudo que foge ali [combinado] (45), que tira o 

aluno ali daquele foco (35) da aprendizagem (9), é indisciplina 

(15), você não deixar o outro ouvir, essa falta de respeito com os 

colegas (11) que a gente vivencia na sala de aula (4) e é muito 

desagradável (47), quando a gente tem que partir pra esse 

confronto com aluno (14), discutir com o aluno (32), pra que 

entenda que tem que ter essa educação (33) e esse respeito (11). 

b) Explique o que você entende por indisciplina positiva. 

Às vezes, o aluno pode perceber ter errado (19), que interferiu 

nele e com o erro ele aprende, como diz aquele ditado: “é 

errando que se aprende” (9) e, às vezes, muitos alunos podem se 

tocar: “opa, eu errei ali, eu não vou cometer aquele erro de novo 

(48), o professor me chamou atenção naquilo ali” (33), então, 

através de uma indisciplina (15) ele pode vim a melhorar (5), aí, 

nesse caso seria positivo (27). Eu gosto muito de tirar os 

meninos das carteirinhas enfileiradas (24) para fazer trabalho em 

grupo (31). Então, não fica aquela coisa de estar na sequência, 

sentado em filas, com certo distanciamento (32), enfim, eu acho 

que nesse contexto, a indisciplina é positiva (27). Tem meninos 

indisciplinados (15) que são inteligentes (48). Tem aqueles 
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meninos danados, inquietos ou bem danados (5) e pega o 

negócio super-rápido (9), enquanto aquele outro quietinho, 

comportadinho (5), coitado, às vezes tem dificuldade (36). 

Então, o fato de um aluno ser falante (5) e falar demais atrapalha 

a gente (18), porque ele fala muito e pergunta muito (27). Às 

vezes ele atrapalha a aula (15), é a ansiedade de tá participando 

(43). A única maneira que vejo de ser uma indisciplina 

[positiva] (27) é um aluno mais falante que vai acabar 

aprendendo, mesmo com esse lado dele (9). Então, como eu 

tenho muito tempo de serviço (18), isso faz com que eles 

acabam respeitando a gente (11), pelo longo tempo de carreira 

(18) e, mesmo que eles questionem (27), eu já tenho uma 

resposta mesmo (33), pronta para eles (2). Então, é evidente que 

o aluno não tem que concordar com tudo que a gente fale (44). 

Mas algumas coisas, precisa ser às vezes, daquele jeito mesmo 

(16). Porque é claro que você tem que questionar (37), mas com 

o tempo a gente vê o quanto foi importante toda aquela 

disciplina (10) mesmo, o quanto aquilo ajudou a gente e quanto 

ajuda (18), eu leio muito e, às vezes, vejo entrevistas (28) e eu 

defendo a disciplina (10).  

c) Explique se, em seu ponto de vista, a indisciplina pode ser 

considerada de uma maneira positiva. 

De vez em quando eu acho que provoco (37) a indisciplina 

positiva (27), (...), por exemplo, eu trabalho muito com folheto 

de supermercado (29) e uma coisa que me encanta muito (43) é 

a educação fiscal (26) dentro da Matemática (6), porque eu acho 

que o aluno tem que entender o que é a cidadania (23), que 

imposto ele paga e para que ele paga (38). Eu gosto muito de 

provocar os alunos (43) com o exemplo do imposto do 

refrigerante (26) que é oitenta por cento, em média, e o aluno 

fica indignado (37). Então, ele quer colocar no trabalho (43) 

aquele folheto com o refrigerante (26) e ele se levanta e vai na 

carteira do outro (5) e, assim, para quem olha, tá uma verdadeira 

bagunça (27), mas ali existe a produção de conhecimento (42) e, 

então, eu considero esse contexto positivo (27). Eu admiro 

muito o aluno quando ele tenta argumentar (44) e dizer para 

mim que eu também tô errada ao falar: “professora eu não 

concordo” (37) e ali a gente já começa, às vezes, um debate, eu 

e o aluno (44), mas eu sei que isso me irrita um pouco (33), mas 

ele também tem o ponto de vista dele e eu preciso escutar. 

Dependendo da posição do professor (33), a atitude do aluno 

fica relativa (5). A indisciplina (15) pode ser algo positivo (27) 

mesmo numa postura autoritária (2), dependendo da posição que 

ele [o professor] tomar (33) e da revolução que ele [aluno] fizer 

(37). Nesse aspecto do aluno questionador que questiona, 

porquê da regra? Por quê que tem que ser desse jeito? (37). 

Então, ela [disciplina] pode ter esse aspecto positivo sim e fazer 

a gente como professor, repensar as ideias (18) e, às vezes, eu 

não estou certa (33). 

3) Explique se você teve alguma situação indisciplinar que o 

deixou especialmente desnorteado, perplexo, perturbado? 

Caso seja possível, favor relatar essa experiência. 

Tinha certos alunos que tirava a gente do sério (5), então, a 

gente tinha que ter um jogo de cintura (33) muito grande e, às 

vezes, tinha hora que não era só colocar um aluno para fora de 

 

 

(14) Punição e/ou 

Castigo 

 

 

 

 

 

 

 

(15) Indisciplina 

Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) Disciplina 

Negativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17) Desempenho 

Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18) Prática Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) Desrespeito às 

Normas e Regras 

 



 

146 

 

sala (25). Com jogo de cintura (18) tentava resolver as coisas 

(33), claro que de alguma forma ou outra a gente ficava 

chateado (47) e, às vezes, eu ia pra sala de aula (4) tentar 

alguma coisa (31), não sei se pode citar nome de aluno (33), mas 

o aluno A tinha aqueles problemas dele (5)e, então, o dia que ele 

tava meio atacado (21) queria mandar na gente: “professor 

chato” (...) (11) a gente fica chateado (47), mas a gente sabe 

também da convivência da pessoa, do dia a dia dele (46), então, 

a gente relevava aquilo um pouco (48) e tentava contornar as 

situações (33). A gente tá ali pra fazer o nosso trabalho (18), 

tentar ensinar o aluno de alguma forma o melhor possível (9). 

Ele [o aluno] pegou a prova, embolou a folha e falou: “Toma” 

(5). E embolou a prova, a jogou no lixo e falou: “Leva para você 

usar no banheiro da sua casa” (19). Então, foi uma situação que 

me deixou muito triste (47) e eu mandei chamar a diretora (25). 

Falei com ela: “Olha, ele só vai voltar aqui no dia que ele 

trouxer os responsáveis, porque a mãe vai assinar um termo de 

compromisso” (33). Após uma semana, a mãe apareceu, eu 

conversei com ela (25) e falei com o aluno: “Olha, a partir de 

hoje eu quero você aqui comigo na sala de aula, o seu lugar é na 

primeira carteira (2). Foi só esse menino que trouxe esse 

constrangimento para mim (47), mas o resto a gente vai lidando 

(18) e vai tentando administrar (33). Quando se fala em 

indisciplina (15), já remete logo à situação da rebeldia (5), isso 

eu chamo de falta de respeito (11), porque não me respeitou (33) 

enquanto autoridade na sala de aula (19), quem queria colar 

sentava bem longe para não ter oportunidade (17). Tem pouco 

tempo de regente de turma (18). Eu acho que o máximo que 

aconteceu foi um aluno falar que ele pagava meu salário (47). Já 

tive muitas situações [indisciplinares] (15), no início da minha 

carreira (18). Eu era nova, inexperiente (33), então assim, tive 

situações bem difíceis (15), de menino, de brigar mesmo, de 

xingar, de falar palavrões (5), de eu ter que mandar retirar (25). 

Eu sofria muito, chorava (47), realmente, eu não tive início bom 

(18). Mas com o passar do tempo, aí com a questão do respeito 

(11), você faz o seu nome (28), por você ser exigente (33), eles 

começam a ter esse respeito por você (11), que sabe que você 

não brinca (33), então assim aí ao longo dos anos foi 

melhorando, mas no início foi difícil (18). Quando eu tava 

grávida também, um menino, cuspia nos outros meninos (19), 

aquilo me incomodava demais (47), aquela falta de educação 

(5), aquela falta de respeito (11), então, isso realmente me 

marcou (48), porque quando eu voltei do período de licença, eu 

tinha dois cargos (28), eu só voltei em um, eu abandonei esse, 

que esse menino tava (43), porque eu não quero levar isso [esses 

sentimentos para casa] (12), então, eu era efetiva e deixei esse 

cargo (47) no qual dava aula para ele, fiquei só com o outro, 

então ele interferiu numa decisão importante (43), porque me 

incomodava muito (47). 

4) Você já ouviu falar em Etnomatemática? Explique o que 

você entende que seja a Etnomatemática. 

Etno vem de ética (49), vem de um bom comportamento (5). 

Etno vem do quê? Etnia, por exemplo, se eu estou numa aldeia 

indígena (46), eu vou trabalhar de acordo com a cultura (26), 

valores deles (43), se eu estou numa escola rural (46), eu vou 
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trabalhar de acordo com a realidade dos meninos e com a 

vivência deles (38), se eu já estou numa escola no centro de 

Belo Horizonte (46) eu terei que adaptar (24) também a 

Matemática (6) nesse contexto (26). Os saberes que os alunos 

trazem para a sala de aula (42) e que a escola (20), às vezes, não 

sabe aproveitar (31). Se o aluno é da Agricultura Familiar (26), 

você tem que trabalhar temas pertinentes [a esse contexto] (46). 

Você tem que saber dos alunos (32) para trabalhar com eles 

(31), você tem que dar tarefa e exercícios para eles que falam da 

realidade deles (26). (...) a Matemática (7), ela é cheia de 

códigos (30), a gente precisa também desvendar esses códigos 

para os meninos (31). Se eu falo equação (6) e só falo: nós 

vamos trabalhar equação do primeiro grau (34), fica muito vago 

(22), se eu levo uma balança (29), coloco objeto do lado, do 

outro, e mostra que a equação vai estar equilibrado (43). Aí, eu 

já consigo transmitir algo mais além do conceito, que é a 

linguagem matemática (38). Quando trabalhei em escola 

particular (20), (...), os meninos não abriam a boca (5), tudo que 

passava, eles copiavam (34), eu perguntava se entenderam, eles 

balançam a cabeça [afirmativamente] (5). Depois de um mês, vi 

que eles entendiam nada do que falava (36) e quando eu 

comecei a pegar os cadernos, para olhar as atividades (34), vi 

que quando eu colocava x elevado a 2 (6), o [expoente] 2 podia 

tá antes, debaixo ou depois do x (36). Eu falei: qual é o 

significado real disso para os alunos (33)? (...). Eu refiz todo 

meu planejamento (31). (...). Eu fui começar a desconstruir, para 

construir com eles, os conceitos [matemáticos] (24) e falar, (...) 

o que interessava para eles (39), porque eles pagavam juros, 

pegavam dinheiro emprestado, tomavam prejuízo (26). Utilizar 

a cultura para tratar a matemática (46), a cultura vivente (26) 

dos alunos, dos professores, da comunidade em geral (46). Às 

vezes, levar pelo prefixo (42), não sei se lembra alguma coisa de 

ética (49). 

5) Explique como as atividades relacionadas com o cotidiano e 

a cultura dos alunos podem influenciar na 

minimização/redução da indisciplina em sala de aula. 

Quando a gente traz assuntos da realidade (26), sem dúvida eles 

vão ter mais interesse (43) por aquele conteúdo (6), então, sem 

dúvida [essas atividades] vão trazer benefícios (9) porque 

através da realidade, eles vão questionar mais aquilo [conteúdos 

matemáticos] (39), pois vão querer ficar por dentro de uma coisa 

mais real para eles (26). Quando você traz para sala de aula (4), 

por exemplo, você quer trabalhar sólidos geométricos (6) com o 

aluno, você quer fazer ele entender o quê que é uma planificação 

(31), você entrega para ele ou pede para ele trazer de casa uma 

caixinha de pasta de dente (29) e fala com ele: “Olha, isso é um 

sólido e agora vamos planificar” (31). Então, ele abre aquela 

caixinha, corta as abas e você calcula com ele a área daquela 

caixa e ele começa a entender (39), quando você fala de metros 

quadrados (6). Eu também gosto muito de levar para a sala de 

aula um jornal com o metro quadrado (29) (...) e quando você 

fala em metro quadrado (6) com o aluno e ele não decodificar 

essa mensagem (36), então, você coloca esse plástico com metro 

quadrado no chão (29) e mostra para os alunos (32). Quando 

você traz para o aluno uma linguagem a altura dele (26) ou com 
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ferramentas (29), um objeto que é da cultura deles e do convívio 

deles (46), eles compreendem melhor os conceitos (9) e você vai 

mantê-los mais atentos e ocupados (43) e não vai sobrar tempo 

para a indisciplina (5) porque eles estão envolvidos (43) nas 

atividades que você realiza (13). Coloca um vídeo (29) que eles 

gostam (43), sobre a História da Matemática (30). Não tem uma 

conversinha (5) porque você tá mostrando uma coisa que eles 

gostam de escutar e de ver (43). Então, eu acredito muito nas 

metodologias ativas (31) para diminuir a questão de indisciplina 

(15). Eu acho que você trazer a cultura (26), a vivência dos 

alunos para sala de aula (46) vai transformar sua disciplina (10), 

no caso do conteúdo da matemática (6) mais significativo (38) e, 

aí, eles iriam ver um sentido (23). Talvez eles ficariam mais 

interessados para participar (43), porque vai contextualizar a 

matéria (46), aí, não ficaria aquela coisa totalmente abstrata, 

sem sentido (9), que faz eles dispersarem na sala de aula (5), não 

dá valor, eu acho que a etnomatemática, a contextualização faz 

isso (46). O interesse deles [alunos] vai ser maior (43), quando é 

algo que eles podem tá discutindo (44), que eles podem tá dando 

opinião (32), então eu acho que traz mais sentido (26), (...) 

quando eles estão entendendo o quê que eles estão fazendo (38), 

pra quê que serve aquilo ali (39), quando eles veem a utilidade 

(26), eu acho que realmente melhora a aprendizagem (9) e o 

interesse deles (43). 

6) Você já ouviu falar em Insubordinação Criativa? Explique o 

você entende que seja Insubordinação Criativa. 

Não no contexto da educacional (4), mas eu vou te dizer o que a 

minha vó falava muito (46): “Esse menino está muito 

insubordinado (21), tá fazendo muita arte, tá levado, tá agitado” 

(5). É aproveitar essa energia (3) que os meninos têm, levar [os 

alunos] para horta (26), para medir os canteiros (38), para 

calcular quantas mudas dá para plantar em cada canteiro (26). 

(...), buscar ferramentas para adequar a agitação do adolescente 

(37). Pessoa insubordinada (21) é, porque ela não segue ali, as 

regras (19), ela desafia (27). As pessoas insubordinadas (21), às 

vezes, são (...) criativas e inteligentes (37). 

7) Explique se a indisciplina que ocorre em sala de aula pode 

estar relacionada com a insubordinação dos alunos com 

relação à imposição de normas e regras escolares. 

O que eu vejo da indisciplina (15) é que (...) tem alunos que não 

se situam dentro da sala de aula (22), eles não conseguem 

entender o quê que você tá falando (36), então, esses alunos vão 

ficar indisciplinados (15) e vão conversar e a turma vai se 

dispersar (5), porque eles vão te atrapalhar (22), não 

necessariamente porque eles não respeitem as normas (37), mas 

é porque eles não tão inseridos no contexto [da sala de aula] (4) 

e eles não tão entendendo nada que você tá falando (36). Eu até 

volto lá no Código de Conduta que nós criamos (41) e (...) eu 

leio para os alunos, os combinados da escola (45), (...) toda 

regra que a gente toma (41) aqui na escola é porque um dia os 

alunos fizeram (5) fora do combinado (45). (...) o aluno é 

insubordinado (21), por que ele não concorda com as regras e 

normas (27), então, eu acho que tem que haver esse combinado 

(41), também a escola não pode ceder e ferir as leis maiores que 

a gente tem (1), do Estatuto da Criança e Adolescente (40), que 
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está prevista no projeto político e no Regimento (4). Aí, nós 

temos que ser o mediador (33) para ver o que é indisciplina (15) 

(...). Mas, geralmente, o indisciplinado (15) tá fora do contexto 

[escolar] de alguma maneira (4), ele não quer obedecer as regras 

da escola (19) e ele não tá entendendo nada do conteúdo (36), às 

vezes, também o conteúdo não tá atraente (34), o professor 

também não tá nem mudando o tom de voz (33) e não tá 

conseguindo dar uma cutucada (43) no menino para aprender 

(9). Como adolescentes, eles não gostam de tantas regras (10), 

não é da natureza deles, seguir a tantas regras (5) (...), as coisas 

são decididas em conjunto (45) e nem todos cobram e seguem 

aquilo ali (8), (...) uns cobram mais, outros menos (33), então, os 

alunos realmente percebem isso e, às vezes, acaba tendo essa 

insubordinação (21) com determinadas pessoas, justamente, 

porque elas, não querem (5), aquele professor chato, aquele que 

cobra (33), então existe vários perfis de professor (18), então, 

não é fácil impor regras (2). 

8) Explique como as estratégias didáticas e pedagógicas 

utilizadas em sala de aula podem auxiliar na 

minimização/redução da indisciplina em sala de aula. 

A gente olha cada turma de uma forma (46), tem uma turma a 

gente já chega de cara fechada (33) ou é mais brincalhão com a 

turma (32) e, nesse caso, ganha o carisma dos alunos (43), (...) 

para eles ficarem tranquilos (5). Então, eu acho que varia muito 

de aluno para aluno (8), (...) e os meninos ficavam mais atentos 

fazendo as atividades (13). (...) eu entrava em sala de aula (4), 

independente, de o aluno estar no lugar dele sentado ou não (5) 

e com o tempo (...) eu não entro em sala se os alunos estiverem 

fora do lugar deles (45) (...), então, é uma maneirasinha de eu 

tentar controlar (2) essa indisciplina no decorrer da aula (15). 

(...). Tem turma que a gente tá passando um conteúdo (6), uma 

atividade e tá brincando com o aluno (32), dando essa liberdade 

(3), (...) a gente tem que ter essas estratégias (34). Tem coisa 

que você pode discutir com os alunos (44), por exemplo, (...) eu 

posso escolher a data do meu teste (18), mas se tem a prova que 

é de uma programação fechada (31), eu não posso, (...), às 

vezes, até a ordem de conteúdos (33): “Professora, o professor 

de Física falou que você precisa falar sobre potência, notação 

científica, que nós vamos precisar”, quer dizer, isso eu posso 

flexibilizar (45). Você dá uma determinada autonomia para o 

aluno (45), tem um lado bom, agora tem que ter muito cuidado 

com isso, porque senão o aluno se empodera muito (27) (...), 

mas esta estratégia de delegar um pouquinho de 

responsabilidade, eu acho que ela é, uma boa alternativa (33). 

Eu acho que tendo uma conversa (44), uma conversa horizontal 

com os alunos (32), eu acho que as escolas como instituição 

(20), têm regras que são bastantes desnecessárias (41) e pode ser 

uma forma de o professor lidar com aluno (32), é reduzindo 

essas regras, ouvindo mais a opinião dos alunos (41), vendo o 

que eles acham, o que poderia ser melhor para eles (44). Para 

tentar conter a indisciplina (15) (...), enquanto eu estou 

explicando a matéria (18) é para prestar atenção em mim (45), 

aí, quando a gente vai fazer exercícios (13), (...), eles podem 

conversar entre si (32) e o respeito mútuo entre eles (11) é uma 

coisa que eu prego muito da sala de aula (12). Tem que estar 
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procurando [metodologias diferenciadas] (28), a gente tem que 

tentar procurar envolver todos (43), naquela atividade (13) que 

você tá desenvolvendo (29), aquele menino que tá ali sem fazer 

nada (22), ir atrás dele e de falar com ele: “vamos fazer” (44), tá 

tendo esse olhar atento à todos (8),(...) tá colocando aquele tem 

mais facilidade pra tá ajudando aquele outro (18), fazer grupos 

de estudo (31) dentro da sala de aula (4), envolvendo todos, pra 

que realmente não fica essa coisa dispersa (22). 

9) Explique se uma compreensão mais abrangente, pelos 

professores, sobre a indisciplina, como, por exemplo, uma 

indisciplina positiva dos alunos, pode auxiliá-lo (a) na 

transformação de sua prática docente em sala de aula. 

Quando [a indisciplina] é positiva (27), às vezes, um aluno fala 

muito ou se expressa muito, mas é participativo (43). (...), então, 

eu faço perguntas para ele, relacionadas ao conteúdo (33), 

porque aí não tava dando tempo pra ele ficar conversando com 

os colegas (5). Tem um aluno indisciplinado, mas que é 

participativo, pois ele faz todas as atividades (27) (...) e já tem 

aluno que não, que é indisciplinado (15), mas não faz nada (5), 

que só quer incomodar o colega (11). Até o dia que o aluno 

falar: “Professor não tô aguentando esse jeito que você tá 

explicando essa matéria (37), eu não tô entendendo nada (36)” e, 

isso, às vezes, chateia a gente (47), mas você volta para casa, vai 

refletir e buscar melhorias (33). Enquanto a gente tá na zona de 

conforto, que nada incomoda (28), a gente permanece seguindo 

o passo a passo (18). Mas no momento que a gente vê que 

aquilo não agrada nossos alunos (22): você tá dando aula e tem 

dois alunos copiando (13) e o resto quebrando o pau (15), aí, a 

gente precisa de mudar, é preciso de rever as práticas (33), (...), 

da prática mesma deles [dos alunos] (26), ou tentar sondar, o 

exemplo que ele tem para dar (46), quem sabe eu consigo 

aproveitar pegar um gancho e estabelecer uma maneira boa (18) 

de trabalhar minha aula (31). (...). Às vezes a gente chega com 

regras e tantas regras (2) e depois eles questionam (37) e a gente 

começa a conversar (44) e ver que às vezes alguma coisa ali 

pode ser mudada (45) ou realmente o jeito que está trabalhando 

não está de acordo (33), (...), eu acho que o diálogo (44) é 

realmente o melhor caminho (33), desde que tenha essa questão 

do respeito (11), eu prezo pelo respeito, assim a gente respeitar 

o aluno e realmente ele nos respeitar (32), então assim eu acho 

que, ouvir, sempre é bom, sempre bom tá ouvindo (33). 

10) Em sua opinião, qual é o (a) aluno (a) ideal em uma sala de 

aula. 

Acho que o aluno tem que conversar (44), (...), não existe isso 

do aluno sentar na cadeira e ficar ali o tempo todo calado (5), 

porque o aluno tem que questionar (27). Eu gosto demais 

quando a turma é participativa (32), que pergunta o porquê, que 

questionam tudo (27) que você falar para eles sobre o conteúdo 

(6). Então, eu acho (...) que há uma cobrança em cima do 

professor (33), é uma cobrança que eu adoro, ou seja, eu tô 

sentindo motivado pra aquilo ali (43), então, o aluno tem que 

conversar e ter respeito das coisas (12), (...). A maioria deles, às 

vezes, fala: “Eu posso fazer em dupla?” (31). Um do lado, um 

do outro, mas ele tá questionando (3), o tempo inteiro da 

atividade (13), comentando que: “Eu consigo fazer isso assim, 
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eu faço desse jeito” (38). Então, pra mim esse é o aluno ideal 

(43), que ele tá questionando (27), que tá fazendo atividades 

(13) e, se o aluno que é o fazedor de bagunça (15), que não faz 

atividades (13), pra mim, não é válido (33), e se o aluno também 

ficar naquela, tudo calado (22), às vezes, ele até faz atividades, 

mas pra gente, tem hora [que questionamos]: “Será que fulano tá 

sabendo fazer mesmo?” (36). Isso varia de turma para turma 

(46), porque tem turma que se você chegar e ficar calado (33) e 

dar a sua aula normal (18) e caladão (33), a turma também não 

(...) questiona o tempo inteiro (5) (...) e temos que pinicar eles 

um pouquinho (...) (43). Aluno ideal é aquele que questiona e 

que, na maioria das vezes, incomoda a gente (37) (...) é aquele 

aluno que questiona e acima de tudo (27), é um aluno que tem 

um projeto de vida (43) ou que permita que você o ajude a traçar 

esse projeto de vida (32), que tem perspectiva, que tem alguma 

vontade e saiba aplicar o conhecimento (48) na roça do pai ou 

na vendinha da mãe (26) ou mesmo querer fazer um curso 

técnico ou se tornar um grande profissional (17). Para mim, na 

maioria das vezes este aluno é levado (5), mas você consegue 

negociar (44) (...) um contrato (...) uma proposta nova (45), uma 

perspectiva (48) e eu penso que nós, enquanto profissionais da 

educação (33), (...) temos que começar a sonhar junto com os 

alunos (32). O aluno ideal questiona (27) e não aceita resposta 

pronta (37) e, muitas vezes, a gente tem que fazer desses alunos 

os nossos companheiros (32) para trazê-los (...) para o nosso 

campo da aprendizagem (9). Eu acho que é o aluno que está 

interessado (39), (...) é independente, ele estuda não por 

obrigação (5), mas porque tem vontade de estar ali (43), ele tem 

vontade de aprender (9), então não estou falando que seria o 

aluno que saberia tudo (38), porque a dificuldade seria para todo 

mundo (36), mas o aluno teria independência, autonomia de 

correr atrás (12) e tirar aquela dúvida e buscar, conhecer mais 

(42), acho que seria o aluno perfeito (5). Não aquele aluno 

também quietinho, caxias (27), mas acho que é mais pelo 

interesse para participação (43) nas aulas (4), engajamento (...) 

(43) eu gosto daquele aluno que se interessa pela aula (39), que 

participa e pergunta (43). Você tá corrigindo um exercício no 

quadro (18) e só você fala [não é bom], (...) eu quero um aluno 

participativo (5), que participa das aulas (3), que responde, você 

pergunta se quer ir ao quadro e ele vai no quadro (32), (...) 

interessado, pode até conversar, mas ele sabe a hora ali de, 

conversa (45), mas na hora de fazer as coisas (13), ele faz, ele dá 

conta do recado (5), porque conversar, todo mundo conversa 

mesmo (27). Então, eu não quero um aluno que chegue na sala e 

fique calado do início ao fim (32). 
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em seguida, após a identificação dos códigos preliminares na codificação aberta, 

apresentam-se as categorias conceituais identificadas na codificação axial com relação aos 

dados coletados com os participantes desse estudo. 
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3.3.6 Codificação Axial dos Dados Coletados nas Entrevistas Semiestruturadas 

 

O quadro 22 mostra as categorias conceituais identificadas na codificação axial, 

bem como os códigos preliminares obtidos na codificação aberta para as respostas dadas 

para as entrevistas realizadas com os participantes desse estudo. 

Quadro 22: Codificação axial das entrevistas semiestruturadas 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(4) Ambiente Escolar 

(6) Conteúdos Escolares 

(7) Disciplinas Curriculares 

(13) Execução das Tarefas e Atividades 

(17) Desempenho Escolar 

(18) Prática Docente 

(20) Instituição de Ensino 

(28) Desenvolvimento Docente 

(29) Recursos Didáticos 

(36) Dificuldade na Aprendizagem 

(42) Difusão do Conhecimento 

(49) Dificuldade com conceituação 

Ambiente Escolar 

Subcategoria: Disciplina 

(1) Cumprimento de Normas e Regras 

(3) Disciplina Positiva 

(5) Comportamento dos Alunos 

(10) Disciplina Escolar 

(16) Disciplina Negativa 

(45) Combinados 

Subcategoria: Indisciplina 

(2) Imposição das Regras 

(14) Punição e/ou Castigo 

(15) Indisciplina Escolar 

(19) Desrespeito às Normas e Regras 

(22) Desinteresse pela Escola e/ou Estudo 

(25) Intervenção da Direção Escolar e/ou Família 

(27) Indisciplina Positiva 

(34) Estratégias Tradicionais de Ensino 

(47) Constrangimento 

(8) Equidade nas Normas e Regras 

(21) Insubordinação 

(33) Postura dos Professores 

(37) Insubordinação Criativa 

(39) Interesse pela Escola e/ou Estudo 

(40) Outros Contextos Disciplinares 

(41) Discussão de Normas e Regras 

Insubordinação Criativa 

(9) Ensino e Aprendizagem 

(11) Respeito ao Próximo  

(12) Ensinamentos e Valores Advindos de Casa 

(23) Importância dos Estudos e/ou do Conhecimento 

(24) Ação Pedagógica 

(26) Conexão da Matemática com o Cotidiano dos 

alunos 

Ação Pedagógica da 

Etnomatemática 
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(30) Interdisciplinaridade da Matemática 

(31) Metodologia de Ensino 

(32) Interação entre Professores e Alunos 

(35) Concentração 

(38) Aprendizagem com Significado 

(43) Motivação 

(44) Diálogo 

(46) Contexto sociocultural 

(48) Transcendência 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após a finalização das codificações aberta e axial das entrevistas 

semiestruturadas realizadas com os professores participantes desse estudo, apresenta-se 

a análise dos dados coletados no grupo focal. 

 

3.4 Dados Coletados no Grupo Focal Adaptado 

 

O grupo focal adaptado foi realizado no dia 13 de outubro de 2020, das 9h às 

12h15min por meio de videoconferência (via GoogleMeet) com a participação de 6 

(seis) professores participantes desse estudo. É importante ressaltar que todos os 8 (oito) 

professores participantes foram convidados, no entanto, o professor participante M5 não 

justificou a sua ausência e a professora participante F6 alegou que estava viajando no 

momento da realização do grupo focal. 

Nesse sentido, no decorrer do preenchimento das questões do questionário 

inicial e da condução das entrevistas semiestruturadas, surgiram algumas dúvidas e 

questionamentos a respeito das temáticas apresentadas nesse estudo com relação à 

disciplina positiva, disciplina negativa, indisciplina positiva, Insubordinação Criativa e 

Etnomatemática e as suas conceituações. 

Dessa maneira, para um melhor aproveitamento do Grupo Focal, as ações 

propostas para esse instrumento de coleta de dados foram divididas em duas partes: 

a) 1ª Parte: das 09h às 10h30min, o professor-pesquisador em diálogo com os 

professores realizou uma discussão dos conceitos de Disciplina: Positiva e Negativa, 

Indisciplina e Indisciplina Positiva, do Programa Etnomatemática e da Insubordinação 

Criativa, por meio de uma apresentação de PowerPoint, na qual esses conceitos foram 

discutidos (Apêndice G). 

b) 2ª parte: das de 10h45min às 12h15min, o professor-pesquisador em conjunto 

com o seu orientador optaram pela escolha de explorar os conceitos trabalhados 
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anteriormente com a utilização de tirinhas em quadrinhos18 que explorassem esses 

conceitos com a participação dos professores participantes para que pudessem perceber 

por meio das discussões propostas uma reflexão crítica das situações-problema 

propostas por essas tirinhas. 

De acordo com esse contexto, apresenta-se a seguir, a análise dos dados 

coletados na realização do grupo focal adaptado. 

 

3.4.1 Análise dos Dados Coletados no Grupo Focal Adaptado 

 

O principal objetivo desse grupo focal adaptado foi discutir alguns conceitos 

desconhecidos pelos professores participantes desse estudo, que compuseram a 

fundamentação teórica desse estudo, além de discutir temáticas que necessitavam de 

esclarecimentos e que foram identificadas durante o preenchimento das questões do 

questionário inicial e da condução das entrevistas semiestruturadas. 

As anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostraram que essa abordagem metodológica promoveu uma interação virtual entre os 

professores participantes com o professor-pesquisador em conjunto com seu professor-

orientador. Essas anotações também mostraram que essa interação também ocorreu por 

meio do chat, bem como pela participação via microfone da plataforma (GoogleMeet) 

pela maioria dos participantes. 

Contudo, é importante ressaltar que 5 (cinco) professores participaram 

efetivamente das discussões propostas, considerando que o tempo disponível para a 

realização do grupo focal e a iniciativa de alguns de seus participantes limitaram a 

participação dos professores durante a sua condução e, além disso, o professor-

participante M1 preferiu não contribuir com esses debates, apesar de estar presente 

durante a duração do grupo focal. 

                                                 

 

18As tirinhas são histórias em quadrinhos curtas que, geralmente, são formadas por três ou quatro quadros 

e organizadas horizontalmente. As tirinhas se originaram e ganharam fama nos jornais impressos, sendo 

que tinham a função de entreter os leitores, criticar os contextos sociais do momento, refletir sobre as 

situações cotidianas e complementar a narrativa do jornal, às vezes, tudo isso junto, essas funções eram 

realizadas conjuntamente em uma mesma tirinha; contando as mais variadas histórias. Atualmente, as 

tirinhas são mais bem-sucedidas nas redes sociais por causa da facilidade de comunicação proporcionada 

pela internet. Disponível em: https://rafasoaz.com/o-que-e-uma-tirinha-em-quadrinho/. Acesso em 17 de 

outubro de 2019. 

https://rafasoaz.com/o-que-e-uma-tirinha-em-quadrinho/
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Além disso, o professor-orientador também contribuiu com essa discussão, pois 

realizou comentários pelo chat, no intuito de mobilizar os participantes a interagirem 

ativamente desse grupo focal. Desse modo, o professor-orientador comentou que a 

“opinião de vocês é muito importante para o desenvolvimento dessa pesquisa, bem 

como para verificarmos como podemos propor seminários de formação continuada para 

os professores das redes pública e particular”. 

Dessa maneira, o professor-pesquisador iniciou a condução desse grupo focal 

reiterando os seus agradecimentos a todos os professores pela participação e pelas 

contribuições dadas nos instrumentos de coleta de dados realizados anteriormente. Em 

seguida, o professor-orientador esclareceu que esse grupo focal tinha um “caráter 

colaborativo entre as partes e que os conceitos que estão sendo propostos para 

discussão, são recentes e contemporâneos, que estão sendo discutidos nacional e 

internacionalmente”. 

Nesse direcionamento, enquanto o professor-pesquisador argumentava a respeito 

da disciplina e indisciplina, simultaneamente, no chat, acontecia uma discussão com 

base nesses conceitos. O quadro 23 mostra um trecho do chat realizado nesse grupo 

focal. 

 

Quadro 23: Trecho do chat do grupo focal com relação à disciplina e indisciplina 

escolar 

Professor-participante M3: Acho que nem todas as regras devem ser levadas para a 

discussão dos alunos, até porque eles não possuem maturidade para tal discussão. Os 

profissionais da escola em sua maioria, já sabem as consequências da permissão ou não 

daquela regra. 

Professor-participante M3: Como por exemplo o uso do celular em sala de aula. 

Professor-orientador: Professor-participante M3, esse ponto de vista é importante e, assim, 

teremos que refletir sobre quais regras e normas podemos discutir com os alunos e talvez com 

os pais e a comunidade escolar. 

Professor-participante M3: Mas as regras devem ser justificadas. 

Professora-participante F8: Acho muito importante envolver a família para saber sua 

opinião. 

Professor-orientador: No estado de Minas Gerais, especificamente, o uso de celular é 

proibido em vários lugares, como, na escola, no entanto, após a pandemia, por meio de um 

processo involuntário, talvez, essa norma deverá ser rediscutida a nível estadual. 

Professor-participante M7: O celular como ferramenta pedagógica é muito importante, até 

porque se faz necessário uma reavaliação do uso da internet e redes sociais. 

Professor-orientador: Sem dúvida que o envolvimento da família e da comunidade escolar é 

importante nessas discussões. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Com relação às regras que devem ser cumpridas pelos alunos, a professora 

participante F8 argumentou que na: 
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(...) escola que eu trabalho, nós chamamos essas regras de combinados 

(...) e a gente as lê para os alunos e, assim, até mudar o nome já faz 

uma mudança no olhar do aluno, mas no meu ponto de vista, eu acho 

que essas regras e normas (...) te auxiliam no seu trabalho. 

 

Nesse direcionamento, a professora participante F2 justificou que: 

(...) tem oito anos que todo princípio de ano a gente renova e, tudo 

aquilo que foi válido, permanece e, aquilo que já não tem sentido é 

tirado desses combinados. Como o professor-orientador falou, hoje o 

celular já seria uma ferramenta importante, a gente não sabe como vai 

ser esse novo normal na escola, se vai ser um ensino híbrido. Então 

acredito que o celular será uma ferramenta muito útil e (...) que agora, 

nós vamos precisar dessa ajuda de nossos alunos, mais do que nunca 

temos que desconstruir que nós somos detentores do saber. Eu gosto 

muito também (...), pois eu aprendo muito com eles e tenho 

oportunidade de trabalhar a Matemática, de mostrar pra eles a 

realidade (...) e, então, eu acho bem bacana trazer pra dentro da escola, 

a realidade de nossos alunos. (...). Por isso eu discordo com a prova do 

Enem que é única pro Brasil inteiro e, também, eu não concordo com 

as avaliações diagnósticas, pois por exemplo, Minas Gerais é quase 

um país, é muito grande e tem vários valores e costumes, então, seria 

importante a gente ter mais flexibilidade por causa das diferentes 

culturas. Vejo que a Base Nacional Comum, apesar que eu acho muito 

difícil, quando fala em formar e ensinar conteúdo, (...), mas fala em 

formar competências e habilidades, fala até da empatia e essa é uma 

missão muito difícil. 

 

Aproveitando essa afirmativa e, relacionando-a com a Etnomatemática, o 

professor-orientador acrescentou no chat que: 

Etno está relacionado com os grupos culturais específicos, como, por 

exemplo, bordadeiras, pedreiros, costureiras, crianças brincando na 

rua, professores de Matemática, alunos em uma sala de aula, diretores 

de escola e cirurgiões, etc. 

 

O quadro 24 mostra um trecho do grupo focal correspondente à participação da 

participante F8 no que se refere a utilização da Etnomatemática em sala de aula. 

 

Quadro 24: Trecho do chat do grupo focal com relação à utilização da Etnomatemática 

em sala de aula 

Professora-participante F8: O que eu acho contraditório, às vezes, a gente pensa em adaptar 

o conteúdo à realidade do aluno, (...), em termos de questões você pode adaptar, mas em 

termo de conteúdo não, porque quando vem essas avaliações, (...), elas não dão essa abertura 

pra você expor o que você tá trabalhando, pois ela vem daquele modo tradicional mesmo. 

Então, eu acho difícil adaptar à realidade do aluno, porque quando é uma prova, é para Minas 

Gerais inteira, igual essa avaliação diagnóstica, os meninos de PDI estão fazendo a mesma e 

sendo que o trabalho com eles é diferenciado. Então, não tem esse olhar atencioso, quem tem 

um olhar atencioso realmente é o professor, a supervisão e a direção. 

Professor-pesquisador: O Estado não sabe qual é a realidade, eles padronizam as escolas, 
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independentemente do nível que se encontram. 

Professora-participante F8: Por isso que vem a insubordinação do professor, porque diante 

disto não podemos ficar calados, eu sou daquela que realmente não me calo, não que eu sou a 

insubordinada, encrenqueira, porque realmente não sou, não gosto disso nem no aluno, 

imagina em mim, mas não sou também de concordar com essas coisas, me chateia bastante, 

aí, o que você falou que existe os professores insubordinados e os questionadores: “Porquê é 

assim?  Porquê tem que ser assim?”. Então, vem a questão do aluno quando você explicou 

sobre a insubordinação e a indisciplina como criativa. Eu nunca tinha tido esse olhar, mas é 

realmente muito interessante, porque nós somos assim também, a gente não aceita as coisas e 

não tem que aceitar. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Além disso, no tocante à Insubordinação Criativa, alguns participantes desse 

grupo focal também expuseram as suas colocações. O quadro 25 mostra um trecho do 

chat do grupo focal a respeito dessa temática. 

 

Quadro 25: Trecho do chat do grupo focal com relação à Insubordinação Criativa 

Professor-orientador: Todos nós na educação somos insubordinados e criativos de uma certa 

maneira. A insubordinação criativa começou nos Estados Unidos, no final de década de 1980, 

com enfermeiras e em seguida com a gestão escolar e agora com os profissionais de 

educação. Em todos esses casos, houve flexibilização de regras para o bem comum dos 

pacientes e dos alunos. 

Professora-participante F8: Esta insubordinação muitas vezes se torna necessária. Ninguém 

é dono da verdade. 

Professora-participante F2: Tanto na Etnomatemática, como na Insubordinação criativa o 

aluno é o centro do processo de aprendizagem. Nós, professores, o adulto que temos que ter 

jogo de cintura para tornar o ensino atraente e útil. 

Professor-orientador: Perfeito F2, os alunos devem ser o centro do processo educacional. 

Professora-participante F2: Eu sou da geração analógica que lido com aluno digital, com 

eles e com meus filhos. Aprendi todos os dias, como no momento estou aprendendo com o 

professor-pesquisador. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Assim, após a explanação dos conceitos trabalhados nesse estudo por meio de 

sua discussão com os professores participantes, o professor-pesquisador finalizou a 

primeira parte do grupo focal. Nesse sentido, após um intervalo de 15 minutos, o 

professor-pesquisador iniciou a segunda parte, agradecendo novamente aos professores 

pela participação, informando sobre uma participação interativa, pois este momento 

seria mais prático. 

Dessa maneira, o professor-pesquisador propôs que os participantes refletissem a 

respeito da seguinte frase: Por trás de todo comportamento existe uma necessidade 

(ROSENBERG, 2006), para relacioná-la com a disciplina e a indisciplina nas aulas de 

Matemática. Prontamente, a professora-participante F2 argumentou que a: 

(...) gente sabe que existe e não precisa da gente buscar muito longe, 

porque nós, muitas vezes, chegamos na escola pra baixo, com nossos 
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problemas pessoais, só que nós somos adultos, então, a gente sabe 

maquiar a situação pra não levar aquilo para sala de aula e, às vezes, o 

aluno não consegue fazer isso, às vezes, ele não conseguiu nem 

dormir, porque o pai é alcoólatra (...) e ele não tem um lugar bom para 

dormir, então, aquele comportamento é fruto de um desconforto muito 

grande, mas,  às vezes, a gente vai até a carteira dele [aluno], abaixa e 

fala: “Meu filho, o quê tá acontecendo? A gente pode conversar 

depois?”. E, às vezes, simplesmente isso, olhar nos olhos do aluno, 

traz para o aluno nosso lado. Isso é o que eu tenho tentado fazer na 

minha trajetória (...). Eu tenho tentado buscar esses alunos do lado de 

lá para o meu lado, mesmo que ele não vá participar da aula, mas ele 

vai esperar para ver o que eu tenho para falar para ele, então, por isso 

que nessa reflexão, eu pensei dessa maneira. 

 

Nesse sentido, a professora-participante F8 acrescentou que “às vezes, há uma 

necessidade dos alunos chamarem a atenção do professor”. Nesse direcionamento, o 

professor-participante M7 concordou as colocações dessas participantes. Na sequência, 

o professor-pesquisador elaborou os seguintes questionamentos:  

1) Por que os alunos agem nas aulas de Matemática e na sala em geral, da 

maneira como se comportam? 

2) Como as atitudes e os comportamentos dos alunos são formados? Quais 

sãos os elementos que influenciam nesse desenvolvimento? 

3) Como os alunos são influenciados, positiva e/ou negativamente, pelos 

eventos e pelas situações que os cercam em sala de aula e na escola? 

4) Como a cultura pode influenciar no desenvolvimento de atos disciplinares 

ou indisciplinares dos alunos? 

 

De acordo com esses questionamentos, a professora-participante F8 se 

manifestou para salientar que a: 

(...) maioria [dos alunos] não gosta de Matemática e, quando eu 

começo um ano, eu pergunto: “Quem gosta de Matemática?”. É um ou 

outro que gosta, então, eles vêm com essa dificuldade das séries 

iniciais, chega no sexto ano com dificuldade e é difícil vencer essa 

barreira e esse preconceito com a Matemática. Assim, alguns [alunos] 

tendem a ter esse comportamento ruim. Quando tem um conselho de 

classe, às vezes, acontece de que ele é um bom aluno nas outras 

disciplinas e na nossa disciplina, eles não são, então, eu acho que tem 

um preconceito também do aluno junto com a dificuldade e é difícil a 

gente trabalhar isso. 

 

Continuando com essa discussão, a professora-participante F2 afirmou que: 

(...) é como eu disse na entrevista: “dentro de uma mesma sala, a gente 

tem o aluno A, B, C, D, E, nós vamos ter de 5 a 6 grupos de alunos e, 
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isso é um desafio muito grande para o professor conseguir distinguir 

esse grupo e atender todos ao mesmo tempo, então, uma maneira que 

a gente busca para atingir a maioria dos alunos é usando material 

concreto e o material da realidade deles. 

 

Corroborando com essas asserções, o professor-participante M7 acrescentou que: 

Eu acho que, muitas vezes os alunos têm essa relação de ódio com a 

Matemática, justamente porque ela não faz sentido para realidade 

deles, é uma coisa totalmente abstrata, pois eles não conseguem 

aplicar isso no cotidiano. Então, a contextualização vem para isso, pra 

poder trazer para a realidade dos alunos e fazer eles ficarem mais 

interessados e, assim, eu penso que é uma forma de combater esse 

comportamento dos alunos. 

 

Em seguida, o professor-pesquisador mostrou uma imagem que apresentou uma 

mudança composição das salas de aula, que são mais largas do que compridas, que 

visava coibir a indisciplina, bem como aumentar a integração dos professores com os 

alunos nesses ambientes de aprendizagem. A figura 6 mostrou a mudança na arquitetura 

das salas de aula visando diminuir e/ou reduzir ações indisciplinares. 

 

Figura 6: Mudança de arquitetura das salas de aula 

 
Fonte: Matéria da Folha de São Paulo veiculada no Caderno Cotidiano (2007)19 

Nesse direcionamento, a professora-participante F2 afirmou que: 

(...) eu acho interessante porque toda mudança que você faz dentro da 

sala, já reflete num ponto positivo para o aluno e aquela história do 

aluno do fundão, então já começa se descaracterizar, pois você vai ter 

                                                 

 

19Essa matéria da Folha de São Paulo veiculada no Caderno Cotidiano está disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?request_locale=pt_BR&pagina=espaco%2Fvi

sualizar_aula&pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=25372&secao=espaco&secao=espaco. Acessado 

em: 17 de outubro de 2019. 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?request_locale=pt_BR&pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=25372&secao=espaco&secao=espaco
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?request_locale=pt_BR&pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=25372&secao=espaco&secao=espaco
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mais alunos sentados na frente e menos alunos no fundão e a gente 

sabe que, como professora a gente acaba dando aula, para meia dúzia 

de alunos, sentado na comissão de frente, então se a gente tiver uma 

sala mais retangular onde comporta fileiras com o maior número de 

alunos, seria interessante. Um outro fato que eu me lembrei é que o 

professor de Física da minha escola, ele gosta muito de pegar a sala e 

virar, por exemplo, quando os meninos vão fazer prova, então ele já 

pega a sala, já vira para esquerda, para direita e sempre mudando a 

posição do quadro, eu acho que é uma forma de desconstruir essas 

fileiras indianas que é um produto, resultado da ditadura militar, 

então, eu acho que os alunos se sentem mais livres e mais soltos. 

 

Com relação à situação-problema apresentada, a professora-participante F8 

comentou que: “eu acho válido, gosto mais dos alunos perto de mim” enquanto o 

professor-participante M7 afirmou que “concordo” e o professor-participante M3 

respondeu que “eu acho válido”, contudo, não justificaram as suas respostas.  

Em seguida, o professor-pesquisador justificou aos participantes que devido ser 

um estudante do Mestrado Profissional em Educação Matemática, necessitava elaborar 

um produto educacional, podendo ser um CD, uma apostila ou um caderno de 

sugestões, relacionados com a problemática proposta para o seu estudo. 

Nessa perspectiva, esse profissional comentou que utilizaria Tirinhas em 

Quadrinhos relacionadas com os conceitos discutidos no grupo focal para a ação 

pedagógica proposta no produto educacional. Desse modo, o professor-pesquisador 

solicitou uma participação colaborativa e efetiva dos participantes desse estudo. 

Então, para iniciar a discussão relacionada com essas tirinhas, o professor-

pesquisador mostrou as figuras 7, 8, e 9 relacionadas com situações consideradas 

indisciplinares em salas de aula para que os professores realizassem a leitura e a 

discussão sobre as mensagens veiculadas nessas situações-problema, bem como 

discutissem sobre as atitudes dos personagens envolvidos em cada situação mostrada 

nessas tirinhas. 

 

Figura 7: Tirinha que mostra uma conversa entre Calvin e sua colega de classe 

durante uma aula 

 
Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/1498/como-se-resolve-a-indisciplina 

https://novaescola.org.br/conteudo/1498/como-se-resolve-a-indisciplina
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Figura 8: Tirinha sobre Calvin prestar a atenção na aula 

 
Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/1498/como-se-resolve-a-indisciplina 

 

Figura 9: Tirinha sobre Calvin mascar chiclete em sala de aula 

 
Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/1498/como-se-resolve-a-indisciplina 

 

Com relação à figura 7, o professor-participante M7 comentou que “já levei 

muita bronca assim” enquanto a professora-participante F8 acrescentou que “isto pode 

acontecer”. Na percepção do professor-participante M7, a respeito da figura 8 “eu vejo a 

criatividade”. Sobre as figuras 7, 8 e 9, a professora-participante F2 considerou que: 

(...) tanto como na primeira, como na segunda e na terceira tirinha, eu 

acho que vem a questão de empatia, é lógico que a gente não vai 

poder considerar tudo, porque, às vezes, é um único professor para 30, 

40 alunos, aí, a gente precisa conhecer um pouco mais dos nossos 

alunos, porque de repente, essa questão do menino mascar chicletes 

dentro da sala, isso poderia depois gerar uma aula sobre alimentação 

e, ainda, dentro do contexto matemático, ver como que o mascar 

chiclete faz mal para saúde, como que isso atrapalha, talvez a 

dentição, enfim, (...), no primeiro contexto, do nome científico, 

poderia ter feito, quem sabe um momento na sala, com o professor de 

ciências, para usar a interdisciplinaridade. 

Além disso, o professor-participante M7 comentou que é necessário: 

“transformar em ferramenta pedagógica e justificar a regra”. Em seguida, o professor-

pesquisador mostrou as figuras 10 e 11 sobre situações-problemas indisciplinares que 

podem ocorrer em sala de aula. 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/1498/como-se-resolve-a-indisciplina
https://novaescola.org.br/conteudo/1498/como-se-resolve-a-indisciplina
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Figura 10: Tirinha sobre o comportamento de Calvin em sala de aula 

 
Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/1498/como-se-resolve-a-indisciplina 

 

Figura 11: Tirinha sobre a atitude de Calvin em sala de aula I 

 
Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/1498/como-se-resolve-a-indisciplina 

 

Nesse contexto, a professora-participante F2 considerou que: 

(...) se você dá para ele autonomia de fazer e, depois, ele vai lá e faz o 

que realmente está com vontade de fazer e, aí, pode trazer uma 

situação dessa e depois como você disse: vai para a direção, então, 

pelas tirinhas, o Calvin já é um menino bem levado, assim, ele já vai 

também ganhando esse rótulo de menino levado e daí pra frente fica 

complicado o aprendizado. Eu penso até que ele encontre uma 

professora que vai ter pra ele, um olhar especial e entender as tiradas 

dele e reverter isso num canal de aprendizagem.  

 

Complementando a resposta dada anteriormente, o professor-participante M7 

acrescentou que “Eu acho que nesse comportamento, ele [Calvin] traz uma crítica, que 

eu acho que isso tem que ser valorizado. O professor tem que parar e refletir sobre isso. 

Eu acho que a crítica é, talvez, transformar o aluno em máquinas”. Sobre as atitudes 

comportamentais de Calvin em sala de aula, o professor-participante M3 relatou que: 

(...) muitas das vezes eu tento aproveitar isso [brincadeira], aquele 

aluno que gosta de se meter a engraçadinho, tá sempre aproveitando, 

fazendo uma piadinha e, eu gosto, às vezes, muito de tá aproveitando 

esse tipo de situação para pegar um gancho e trazer esse aluno pra 

colocar ele na discussão, dentro da matéria pra que, nesse contexto, 

talvez, a aula fica menos dolorosa, ele se sente mais à vontade pra 

discutir determinados assuntos, porque, às vezes, as coisas que a gente 

tá falando, por mais que tentamos colocar na realidade dele, partindo 

dele, a gente pega um gancho numa brincadeira, numa fala, alguma 

coisa do lado mais descontraído, mas a gente tem que tomar muito 

https://novaescola.org.br/conteudo/1498/como-se-resolve-a-indisciplina
https://novaescola.org.br/conteudo/1498/como-se-resolve-a-indisciplina
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cuidado com o aluno fazendo chacota com a nossa cara (...), mas eu 

acho muito válido porque isso remete ao perfil dos nossos alunos.  

 

E, continuando com as reflexões desses professores com base nessas tirinhas, o 

professor-pesquisador apresentou as figuras 12 e 13, que visam despertar a necessidade 

de que os professores possam utilizar estratégias e técnicas que possibilitem a gestão da 

indisciplina em sala de aula. 

 

Figura 12: Tirinha sobre a atitude de Calvin em sala de aula II 

 
Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-

428892.shtml 

 

Figura 13: Tirinha com relação à reflexão de Calvin sobre a sua atitude em sala 

de aula 

 
Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/1498/como-se-resolve-a-indisciplina 

 

Refletindo sobre as situações comportamentais apresentadas pelas tirinhas, o 

professor-participante M3 explicitou o seu ponto de vista ao afirmar que “dentro da sala 

de aula, o professor é o mediador (...) para conversar com o aluno e eu tento contornar 

essa situação de levar aluno pra supervisão ou pra direção e percebi isso nas tirinhas”. 

Continuando com o seu depoimento, o professor-participante M3 considerou que: 

(...) temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, analisar 

todos os lados possíveis antes de tomar uma atitude, porque é muito 

desagradável quando somos acusados de alguma coisa que a gente não 

fez ou tomar uma medida com um peso para um aluno e com outro 

peso para outro, então, essa charge nos remete isso, que é pra gente 

tomar muito cuidado para não agir com dois pesos e duas medidas.  

 

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-428892.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-428892.shtml
https://novaescola.org.br/conteudo/1498/como-se-resolve-a-indisciplina
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Em conformidade com essas discussões, o professor-participante M7 salientou 

que a “autonomia do professor também é importante, pois além de estreitar as relações 

professor-aluno, há o diálogo e a confiança”. Em seguida, o professor-pesquisador 

mostrou a tirinha da figura 14 relacionadas com a direção da escola para discussão no 

grupo focal. 

 

Figura 14: Tirinha sobre Calvin e Susi com relação à direção da escola 

 
Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/1498/como-se-resolve-a-indisciplina 

 

De acordo com essa perspectiva, a professora-participante F2, enquanto na 

posição de vice-diretora de escola, justificou a sua resposta ao afirmar que: 

(...) uma coisa que eu me preocupo muito com a direção é escutar os 

dois ou três lados. Tenho que escutar primeiro o aluno que bateu boca 

e, em segundo, tenho que escutar o professor, para gente se 

posicionar. Então, eu acho que o Calvin já é um aluno rotulado até por 

ele mesmo, então, mesmo que ele conseguisse um elogio, ele acha que 

fez tudo errado. Bom, se eu fosse esse diretor, eu também não ia 

gostar. Então, quando eu vi que isso me angustiava muito, eu fiz um 

Curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia Clínica, para eu poder 

tentar abaixar mais o tom da minha voz, pois eu falo alto (...) pra eu 

poder olhar nos olhos dos meus alunos e ver o que realmente tava se 

passando e vi que muita coisa mudou (...), então, eu também me viria 

bastante apertado aí diante desse contexto.  

 

Além disso, o professor-orientador destacou que a “Psicopedagogia é um curso 

muito importante que busca capacitar os professores para o trabalho de intervenção 

psicopedagógica na atuação, prevenção e tratamento de problemas relacionados com a 

aprendizagem”. Prosseguindo com a análise desse grupo focal, o professor-pesquisador 

mostrou a tirinha da figura 15, visando debater com os professores participantes sobre 

qual atitude comportamental estaria relacionada com essa situação-problema. 

https://novaescola.org.br/conteudo/1498/como-se-resolve-a-indisciplina
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Figura 15: Tirinha sobre Calvin cantando o hino nacional em sala de aula 

 
Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/1498/como-se-resolve-a-indisciplina 

 

A proposição dessa tirinha provocou o desenvolvimento de uma discussão no 

chat sobre a temática apresentada nessa situação-problema. O quadro 26 mostra um 

trecho do grupo focal com relação a Insubordinação Criativa. 

 

Quadro 26: Trecho do grupo focal com relação à Insubordinação Criativa 

Professor -Participante M7: Indisciplina positiva? 

Professor-Orientador: Sim, M7, mas poderia ser também um indício de insubordinação 

criativa ou também, de uma exposição de sua pessoa para os outros. 

Professor-Participante M7: É fácil perceber a criticidade e inteligência do Calvin. Mas, a 

educação acadêmica é tediosa e sem sentido para Calvin. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Complementando a discussão proporcionada pela figura 15, a tirinha da figura 

16 retratou uma situação em que Calvin estava conversando com seu pai sobre a escola. 

 

Figura 16: Tirinha sobre Calvin conversando com o seu pai sobre a escola 

 
Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=tiras+conte%C3%BAdos+de+matem%C3%A1tica+em+quadrinhos

&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiOuNPDuaTlAhWmKLkGHd0OAbUQsAR6BAgJEA

E&biw=1536&bih=750 

 

Com referência a esse contexto, a professora-participante F2 argumentou que 

“na tirinha anterior a gente percebe que o Calvin tem um conhecimento grande do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que conhece os direitos dele, que conhece que ele 

tem direito e, às vezes, desconhece alguns deveres, então, isso gera pra ele, essas 

respostas criativas”. 

https://novaescola.org.br/conteudo/1498/como-se-resolve-a-indisciplina
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Em concordância com essa colocação, o professor-orientador afirmou que 

“Correto F2, a escola não fala a língua dos alunos, a contextualização de assuntos 

cotidianos é muito importante, claro que os dinossauros não têm como ser 

contextualizados, mas é um assunto que chama a atenção dos alunos” enquanto para a 

professora-participante F8, a situação apresentada por essa tirinha foi “bem engraçada”. 

Prosseguindo com esse grupo focal, o professor-pesquisador mostrou a tirinha da 

figura 17, que apresentou um problema matemático tradicional, 

 

Figura 17: Tirinha representando um problema matemático tradicional utilizado em sala 

de aula 

 
Fonte:https://www.google.com.br/search?q=tiras+conte%C3%BAdos+de+matem%C3%A1tica+

em+quadrinhos&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiOuNPDuaTlAhWmKLkGHd0OAbUQ

sAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=750 

 

Conforme a situação-problema apresentada nessa tirinha, a professora-

participante F2 exemplificou que “uma vez eu fui trabalhar um problema no nono ano 

com um hangar de avião e o menino não conhecia nem avião, nem o estacionamento do 

avião, nem nada, então, a aula depois perdeu até o foco”. Nesse sentido, continuando 

com essa discussão, a professora-participante F8 acrescentou que: 

Eu queria citar o exemplo do PET20, (...), ou é o sétimo ou o sexto 

[ano] que trouxe na semana passada (...) aquele problema que fala que 

a menina vai pegar dinheiro emprestado, vai emprestar o dinheiro e 

ela tá cobrando quarenta por cento de juros, uma coisa tão fora assim 

da nossa realidade, o PET é atual. 

                                                 

 

20
O Plano de Estudo Tutorado (PET) é uma das ferramentas do Regime de Estudo Não Presencial, 

desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, para alunos da rede pública como 

uma alternativa para a continuidade no processo de ensino e aprendizagem no período em que as aulas 

estiverem suspensas por tempo indeterminado como medida de prevenção da disseminação da Covid-19 

em Minas Gerais. Disponível em: https://estudeemcsa.educacao.mg.gov.br/pets. Acesso em: 17 de 

fevereiro de 2021. 
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Nesse direcionamento, o professor-pesquisador mostrou a figura 18 que retratou 

uma tirinha que representa a utilização de situações-problema nas escolas, que estão 

desconectadas do cotidiano dos alunos. Dessa maneira, o professor-participante M7 

afirmou que a situação-problema proposta nessa tirinha apresenta “um nível de 

abstração interessante, trabalhar de forma generalizada. Mas antes eles [alunos] 

precisam entender essa generalização”. 

 

Figura 18: Tirinha que representa problemas desconectados do cotidiano dos 

alunos 

 
Fonte: https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/tirinhas-na-aula-

matematica.htm 

 

Em seguida, para finalizar as discussões desse grupo focal, o professor-

pesquisador compartilhou com os professores participantes desse estudo, os 

questionamentos finais com base nas respostas dadas para as atividades propostas nos 

instrumentos de coleta de dados. 

Assim, as respostas dadas para a primeira questão: Explique como a utilização 

de situações-problemas cotidianas e socioculturais relacionadas com o conhecimento 

matemático pode influenciar na minimização e/ou na redução da indisciplina em sala 

de aula, mostraram que 3 (três) professores participantes desse estudo responderam essa 

questão, justificando as suas respostas. Nesse direcionamento, o professor-participante 

M3 comentou que: 

(...) você tem um ambiente escolar com entre 30 e 40 alunos e, na 

maioria das vezes, o quê que acontece: às vezes o professor tá 

explicando determinado conteúdo e aquilo ali passa bem longe da 

realidade do aluno, daquilo que ele possa entender e, diante desse 

contexto, você [professor] acaba contribuindo, de certa forma, para o 

desenvolvimento da indisciplina e o aumento do desinteresse [dos 
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alunos]. Então fica muito mais atrativo pro aluno se você comentar 

sobre o filme que ele viu, sobre um jogo de videogame do momento, 

sobre a paquera do fim de semana, do que ficar preso naquilo 

[conteúdos], desmotivando-o, pois é algo que ele não tá entendendo. 

Então, cabe a nós professores ter esse feeling e tentar muitas vezes sair 

por exemplo, de um problema do livro didático que, talvez, não tem 

contextualização nenhuma, com aquela realidade, como F2 falou de 

avião, de hangar, coisas que não vão acrescentar em nada. 

 

Similarmente, a professora-participante F2 afirmou que “continuo acreditando 

que, se falamos a língua do aluno, fica mais fácil dele entender os fatos matemáticos. 

Uma maneira de alcançar a maioria, em sala de aula, são o uso dos materiais concretos e 

o uso das Metodologias Ativas”. Concordando com esses pontos de vista, o professor-

participante M7 complementou essas respostas ao destacar que “além [de tudo], os 

alunos se interessarem mais pelo conteúdo”. 

A análise das respostas dadas para a segunda questão: Explique se a indisciplina 

pode ser causada por algum tipo de insubordinação dos alunos com relação às regras e 

às normas disciplinares que devem ser seguidas em sala de aula sem discussões 

prévias, mostra que 3 (três) professores participantes responderam essa questão, 

justificando as suas respostas. Por exemplo, o professor-participante M3 afirmou que: 

Eu acho muito importante a participação da família para ser parceira 

nesse aspecto. (...). Então, eu acredito que essa questão de indisciplina 

é uma coisa de base e de educação de casa. Em primeiro lugar, a 

educação vem de casa e, infelizmente, (...), diante do contexto 

econômico e social que a gente vive, no mundo atual, os pais acabam 

ficando meio que distante dos filhos e isso acaba gerando um 

transtorno que sobra para a escola, que assume o papel e uma 

porcentagem maior que deveria ser dos pais.  

 

Apoiando esse ponto de vista, a professora-participante F4 afirmou que “eu 

concordo com você M3”. E, finalizando as discussões de grupo focal, as respostas dadas 

para a última questão: Explique se existe alguma relação entre a Etnomatemática, a 

Insubordinação Criativa, Disciplina e a Indisciplina, mostraram que 3 (três) 

professores participantes responderam essa questão, justificando as suas respostas. 

Conforme a professora-participante F2, é necessário destacar que: 

(...) muitas vezes, o aluno fala pra mim: “Eu não gosto muito de 

Matemática, mas eu gosto muito da maneira que você trabalha e você 

nos dá um espaço melhor” e já vi também o encantamento de algum 

aluno com a Matemática (...). Então, é importante que (...) a gente dê 

um passo em direção ao aluno para que possamos conquistar o aluno. 

Ser professor é uma parceria constante, é uma negociação e tem 
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também as notas que eu até não gosto muito porque com três meses 

que estou dentro de uma sala eu já sei qual é o conceito do aluno. 

 

Complementando a resposta dada para essa questão, a professora-participante F2 

também comentou que a: 

(...) gente pode ir aos pouquinhos conquistando o aluno. Outra 

maneira da gente não cometer muito erro, é descentralizar os tipos de 

avaliação, como foi verificado nas tirinhas da Matemática. Por 

exemplo, após terminar um estudo sobre raiz quadrada, podemos 

transformar isso em tirinhas, em charge, em produção de texto, para 

não ficar só com a matemática codificada, que isso dificulta muito a 

aprendizagem do aluno, que não é aquele de mente brilhante, que nem 

precisa de professor, pois consegue entender porque é autodidata e se 

não entendeu na sala, vai para casa, estuda e entende.  

 

Diante dessa perspectiva, o professor-orientador argumentou que a 

“Etnomatemática propicia uma negociação de conhecimentos matemáticos com os 

alunos por meio da utilização de sua linguagem própria (seus jargões cotidianos) na 

resolução de problemas cotidianos”. 

Nesse direcionamento, o professor participante M7 resumiu o seu entendimento 

das três questões propostas ao ressaltar que “eu acho que não esteja relacionado apenas 

com a relação familiar, mas, em uma primeira instância deve-se à educação de casa” e, 

em seguida, comentou que “tenho grande influência da professora-participante F2 na 

minha formação profissional e até pessoal. Ela foi muita inspiração para mim!” 

Ao terminar a condução desse grupo focal, o professor-pesquisador e seu 

professor-orientador agradeceram as contribuições dadas pelos professores participantes 

por meio do chat e das participações via microfone, bem como pelo apoio recebido por 

serem parceiros durante o período de condução do trabalho de campo dessa pesquisa. 

Nesse sentido, o professor-orientador encerrou esse grupo focal ao comentar que a: 

(...) nossa intenção não é mudar a opinião de ninguém, pois o nosso 

objetivo é provocar a reflexão. Então, essa reflexão foi provocada por 

meio das tirinhas ou pela insubordinação e pela Etnomatemática. O 

importante é que vocês trabalhem como multiplicadores com relação 

às essas provocações, porque pesquisar é provocar, mas com a 

intenção de entender a sua opinião e compreensão sobre a 

problemática desse estudo e, a partir desse entendimento, propor 

alguns seminários utilizando essas reflexões e essas informações para 

os professores e gestores escolares, que também passam pelo mesmo 

problema, pois a indisciplina começa em sala de aula, mas em um 

determinado  momento ela termina na gestão escolar, a direção ou 

vice direção, bem como na família. Concordo com o participante M3 

ao comentar que essa questão comportamental é estrutural, pois 
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vivemos num país que não é igualitário e que não tem equidade, (...), 

contudo, a valorização e o respeito da cultura dos alunos é importante 

no processo de ensino e aprendizagem, pois está relacionado com o 

ambiente que eles estão vivenciando. Essa abordagem pode 

influenciar a maneira que os alunos estão se portando no ambiente 

escolar, (...), bem como possibilita a verificação sobre com esse 

ambiente busca refletir o cotidiano dos alunos. Nesse ambiente de 

aprendizagem, os alunos podem se sentir deslocados se as atividades 

curriculares propostas estiverem desvinculadas de seu entorno 

sociocultural. Por exemplo, a professora participante F2 comentou 

sobre o hangar de avião, exemplificando a aplicação de uma atividade 

descontextualizada. 

 

Após o encerramento das atividades propostas no grupo focal adaptado, o 

professor-pesquisador procedeu com a codificação aberta dos dados coletados nesse 

instrumento metodológico, identificando os códigos preliminares que originaram, 

posteriormente, as categorias conceituais existentes por meio da codificação axial. 

 

3.4.2 Codificação Aberta dos Dados Coletados no Grupo Focal Adaptado 

 

O quadro 27 mostra o processo de codificação aberta, que foi conduzido de 

acordo com a análise dos dados coletados nos instrumentos metodológicos que 

possibilitaram a identificação dos códigos preliminares. 

 

Quadro 27: Codificação aberta do grupo focal adaptado 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Nem todas as regras devem ser levadas para a discussão dos 

alunos (41), até porque eles não possuem maturidade para 

tal discussão (5). Os profissionais da escola em sua maioria 

(4), já sabem as consequências da permissão ou não daquela 

regra (45). Como por exemplo, o uso do celular em sala de 

aula (29). Mas as regras devem ser justificadas (3). (...) 

envolver a família para saber sua opinião (25). O celular 

como ferramenta pedagógica é muito importante (29), até 

porque se faz necessário uma reavaliação (33) do uso da 

internet e redes sociais (29). (...) escola que eu trabalho 

(28), nós nem chamamos de regras (41), a gente chamou de 

combinados (45) (...) e a gente os lê para os alunos (44) e, 

assim, até mudar o nome, já faz uma mudança no olhar do 

aluno (32), eu acho que essas regras e normas (1) (...) te 

auxiliam no seu trabalho (18). (...) tem oito anos que todo 

princípio de ano a gente renova (10) e, tudo aquilo que foi 

válido, permanece e, aquilo que já não tem sentido é tirado 

desses combinados (45). (...) se nós voltássemos à escola, 

 

(1) Cumprimento de Normas e 

Regras. 

 

 

 

 

 

 

(2) Imposição das Regras. 

 

 

 

 

 

 

(3) Disciplina Positiva. 
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em 2021, a gente tiraria de lá (48): “não é permitido usar o 

celular (1)”. (...) hoje o celular já seria uma ferramenta 

importante (29), a gente não sabe como vai ser (42) esse 

novo normal na escola (4), se vai ser um ensino híbrido 

(31). 

Então acredito que o celular será uma ferramenta muito útil 

(43) e (...) nós vamos precisar dessa ajuda de nossos alunos 

(32), mais do que nunca temos que desconstruir que nós 

somos detentores do saber (44). (...), pois eu aprendo muito 

com eles (9) e tenho oportunidade de trabalhar a 

Matemática (7), de mostrar pra eles a realidade (26) (...) e, 

então, eu acho bem bacana trazer pra dentro da escola (26), 

a realidade de nossos alunos. (...). Por isso eu não concordo 

(33) com a prova do Enem que é única pro Brasil inteiro 

(46) e, também, eu não concordo com as avaliações 

diagnósticas, pois por exemplo, Minas Gerais é quase um 

país, é muito grande e tem vários valores e costumes (46), 

então, seria importante a gente ter mais flexibilidade (32). 

Vejo que a Base Nacional Comum, apesar que eu acho 

muito difícil (18), quando fala em formar e ensinar 

conteúdo (6), (...), mas fala em formar competências e 

habilidades, fala até da empatia (12) e essa é uma missão 

muito difícil (33). Mas, por outro lado, tem essa proposta da 

gente poder talvez usar a insubordinação criativa (37) para 

dar um novo rumo ao ensino-aprendizagem (9), 

aproveitando os saberes dos alunos (42) e também 

aproveitando a nossa criatividade (43). Num país 

continental, com essa pluralidade de culturas (46), não faz 

sentido avaliações generalizadas para todo país. 

O que eu acho contraditório (33), às vezes, a gente pensa 

em adaptar o conteúdo à realidade do aluno (26), (...), em 

termos de questões você pode adaptar, mas em termo de 

conteúdo não (6), porque quando vem essas avaliações, (...), 

elas não dão essa abertura pra você expor o que você tá 

trabalhando (2), pois ela vem daquele modo tradicional (34) 

mesmo. Então, eu acho difícil adaptar à realidade do aluno 

(26), porque quando é uma prova (34), é para Minas Gerais 

inteira (46), igual essa avaliação diagnóstica, os meninos de 

PDI (36) estão fazendo a mesma (8) e sendo que o trabalho 

com eles é diferenciado. Então, não tem esse olhar 

atencioso (33), quem tem um olhar atencioso realmente é o 

professor, a supervisão e a direção (40). Por isso que vem a 

insubordinação (21) do professor (33), porque diante disto 

não podemos ficar calados (44), eu sou daquela que 

realmente não me calo, não que eu sou a insubordinada 

(21), encrenqueira (19), porque realmente não sou, não 

gosto disso nem no aluno (15), imagina em mim, mas não 

sou também de concordar com essas coisas (41), me chateia 

bastante (47), (...) existe os professores insubordinados e os 

questionadores (37): “Porquê é assim? e Porquê tem que ser 

assim?”. Então, vem a questão do aluno (...) sobre a 

insubordinação (37) e a indisciplina como criativa (27). 

Eu nunca tinha tido esse olhar (33), mas é realmente muito 

interessante (38), (...) a gente não aceita as coisas e não tem 

que aceitar (44). Esta insubordinação (37) muitas vezes se 
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torna necessária. Ninguém é dono da verdade (11). Tanto na 

Etnomatemática (26), como na Insubordinação criativa (37) 

o aluno é o centro do processo de aprendizagem (9). Nós, 

professores, o adulto que temos que ter jogo de cintura (18) 

para tornar o ensino atraente (43) e útil (26). Eu sou da 

geração analógica (34) que lido com aluno digital (48). 

Aprendi todos os dias, como no momento estou aprendendo 

(28) com o professor-pesquisador. (...) concordo com a fala, 

no sentido da disciplina escolar (10), porque às vezes, você 

vê o menino lá, muito levado, muito disperso (5), mas por 

de trás desse comportamento não desejado, existe todo um 

contexto familiar (46), que é lógico que a gente não vai ser 

a psicóloga, terapeuta, psiquiatra (40), a gente sabe que 

existe e não precisa da gente buscar muito longe (22), 

porque nós, muitas vezes, chegamos na escola pra baixo 

(33), com nossos problemas pessoais, só que nós somos 

adultos, então, a gente sabe maquiar a situação (13) pra não 

levar aquilo para sala de aula (4) e, às vezes, o aluno não 

consegue fazer isso (5), às vezes, ele não conseguiu nem 

dormir (43), porque o pai é alcoólatra (...) e ele não tem um 

lugar bom para dormir (5). 

Então, aquele comportamento (5) é fruto de um desconforto 

muito grande (47), mas, às vezes, a gente vai até a carteira 

dele [aluno], abaixa e fala: “Meu filho, o quê tá 

acontecendo (32)? A gente pode conversar depois (44)?”. E, 

às vezes, simplesmente isso, olhar nos olhos do aluno, traz 

para o aluno nosso lado (33). Isso é o que eu tenho tentado 

fazer na minha trajetória (18) (...). Eu tenho tentado buscar 

esses alunos do lado de lá para o meu lado (44), mesmo que 

ele não vá participar da aula (39), mas ele vai esperar para 

ver o que eu tenho para falar para ele (12). Às vezes, há 

uma necessidade dos alunos chamarem a atenção do 

professor (17). (...) maioria dos alunos tem essa aversão à 

Matemática (36), pois é um bicho de sete cabeças. Os 

alunos têm essa dificuldade (36) e não estão dispostos a 

vencer essa barreira (43) e, criam esse preconceito com a 

Matemática (7) e, às vezes, eles preferem ter esses 

comportamentos inadequados (5), então, eles [alunos] têm 

que tentar resolver essa dificuldade (36). A maioria [dos 

alunos] não gosta de Matemática (23) e, quando eu começo 

um ano, eu pergunto: “Quem gosta de Matemática? (39)”. É 

um ou outro (22) que gosta, então, eles vêm com essa 

dificuldade (36) das séries iniciais, chega no sexto ano com 

dificuldade e é difícil vencer essa barreira (17) e esse 

preconceito com a Matemática (38). 

Assim, alguns [alunos] tendem a ter esse comportamento 

(5) ruim. Quando tem um conselho de classe (25), às vezes, 

acontece de que ele é um bom aluno nas outras disciplinas e 

na nossa disciplina (7), eles não são (43), então, eu acho 

que tem um preconceito também do aluno junto com a 

dificuldade (36) e é difícil a gente trabalhar (18) isso. (...) 

essa formação (12) vem do contexto que ele [aluno] vive 

(46) e eu costumo achar que essa é a diferença de cultura, 

dificultando a aprendizagem (9) de nossos alunos e como eu 

disse na entrevista: “dentro de uma mesma sala (8), a gente 

 

 

(10) Disciplina Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) Respeito ao Próximo  

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) Ensinamentos e Valores 

Advindos de Casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) Execução das Tarefas e 

Atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) Punição e/ou Castigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) Indisciplina Escolar 

 

 

 



 

173 

 

tem o aluno A, B, C, D, E, nós vamos ter de 5 a 6 grupos de 

alunos e, isso é um desafio muito grande para o professor 

(18) conseguir distinguir esse grupo e atender todos ao 

mesmo tempo (32), então, uma maneira que a gente busca 

para atingir a maioria dos alunos (8) é usando material 

concreto (29) e o material da realidade deles (26). (...) 

especificamente na Matemática (7) (...) eu acho que o 

desinteresse (22) é o comportamento (5) que mais 

predomina, o desinteresse (22) pela disciplina (7) [de 

Matemática], eu acho que a bagunça e coisas do gênero (15) 

é inerente a qualquer disciplina (7), mas o desinteresse (22), 

talvez, seja uma prática que aparenta na sala de aula 

Matemática (4). 

Eu acho que essa questão é da contextualização (26), que 

vem pra trazer sentido (38). (...) os alunos têm essa relação 

de ódio (43) com a Matemática, justamente porque ela não 

faz sentido (26) para realidade deles, é uma coisa 

totalmente abstrata (6), pois eles não conseguem aplicar 

isso no cotidiano (26). Então, a contextualização vem para 

isso, pra poder trazer para a realidade (26) dos alunos e 

fazer eles ficarem mais interessados (39) e, assim, eu penso 

que é uma forma de combater esse comportamento (5) dos 

alunos. (...) eu acho interessante (42) porque toda mudança 

(18) que você faz dentro da sala (4), já reflete num ponto 

positivo (3) para o aluno e aquela história do aluno do 

fundão, então já começa se descaracterizar (41), pois você 

vai ter mais alunos sentados na frente e menos alunos no 

fundão (4) e a gente sabe que, como professora a gente 

acaba dando aula (18), para meia dúzia de alunos, sentado 

na comissão (8) de frente, então se a gente tiver uma sala 

mais retangular onde comporta fileiras com o maior número 

de alunos, seria interessante (4). Um outro fato que eu me 

lembrei é que o professor de Física (30) da minha escola, 

ele gosta muito de pegar a sala e virar (41), por exemplo, 

quando os meninos vão fazer prova, então ele já pega a sala, 

já vira para esquerda, para direita e sempre mudando a 

posição do quadro (18), eu acho que é uma forma de 

desconstruir essas fileiras indianas (2) que é um produto, 

resultado da ditadura militar (40). 

Então, eu acho que os alunos se sentem mais livres (32), 

mais soltos, eu gosto muito também de na realização de 

lista de atividades (29) (34), formar grupos, de quatro, 

cinco, seis e eles ficam na mesinha deles e ficam bem à 

vontade (45). Gosto mais dos alunos perto de mim (32). Já 

levei muita bronca (21) assim. Eu vejo a criatividade (37). 

(...) tanto como na primeira, como na segunda e na terceira 

tirinha, eu acho que vem a questão de empatia (12), é lógico 

que a gente não vai poder considerar tudo (33), porque, às 

vezes, é um único professor (18) para 30, 40 alunos, aí, a 

gente precisa conhecer um pouco mais dos nossos alunos 

(32), porque de repente, essa questão do menino mascar 

chicletes (14) dentro da sala, isso poderia depois gerar uma 

aula sobre alimentação (30) e, ainda, dentro do contexto 

matemático (7), ver como que o mascar chiclete faz mal 

para saúde (30) (...), no primeiro contexto, do nome 
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científico (6), poderia ter feito, quem sabe um momento na 

sala (24), com o professor de ciências, para usar a 

interdisciplinaridade (30), eu acho que é usar todas essas 

situações a nosso favor (28), (...) seria pegar esses fatos, pra 

gente construir um planejamento (1), o planejamento tem 

que ser bem flexível (44) e a Base Nacional Comum vem 

trazer isso, essa flexibilidade pra gente poder aproveitar a 

criatividade (27), a espiritualidade e todo esse momento de 

nosso aluno (15) pra converter isso em aprendizado (9). 

Transformar em ferramenta pedagógica (29) e justificar a 

regra (44). (...) se você dá para ele autonomia (13) de fazer 

e, depois, ele vai lá e faz o que realmente está com vontade 

de fazer (19) e, aí, pode trazer uma situação (...) vai para a 

direção (25), então, pelas tirinhas (29), o Calvin já é um 

menino bem levado (5), assim, ele já vai também ganhando 

esse rótulo de menino levado e daí pra frente fica 

complicado o aprendizado (9). Eu penso até que ele 

encontre uma professora que vai ter pra ele, um olhar 

especial (48) e entender as tiradas dele (11) e reverter isso 

num canal de aprendizagem (9). Eu acho que nesse 

comportamento (5), ele [Calvin] traz uma crítica (27), que 

eu acho que isso tem que ser valorizado (43). O professor 

tem que parar e refletir (33) sobre isso. Eu acho que a 

crítica é, talvez, transformar o aluno em máquinas (34). É 

essa a crítica que ele tá fazendo e, aí, cabe a reflexão do 

professor (33) em transformar o aluno por meio da 

participação ativa (39) e não apenas passiva (22), e então, 

cabe a reflexão da crítica que ele tá fazendo e não apenas 

puni-lo (14) pelo teatro, pelo show (5), que querendo ou 

não é uma indisciplina (15). (...) esse Calvin remete muito a 

maioria dos nossos alunos (48), eles têm assim uma 

criatividade enorme pra produzir determinados tipos de 

coisas (42) e, aí, a gente tem que tomar muito cuidado (18), 

pra sala de aula não se tornar um picadeiro (4). 

E ao mesmo tempo, aproveitar esse tipo de criatividade do 

aluno, pra trazer isso para o lado positivo (27), muitas das 

vezes eu tento aproveitar isso (18), aquele aluno que gosta 

de se meter a engraçadinho (5), tá sempre aproveitando, 

fazendo uma piadinha (19) e, eu gosto, às vezes, muito de tá 

aproveitando esse tipo de situação para pegar um gancho e 

trazer esse aluno pra colocar ele na discussão (40), dentro 

da matéria pra que, (...), a aula fica menos dolorosa (22), ele 

se sente mais à vontade pra discutir determinados assuntos 

(44) (...), por mais que tentamos colocar na realidade (26) 

dele, partindo dele, a gente pega um gancho numa 

brincadeira (15), numa fala (44), alguma coisa do lado mais 

descontraído (32), mas a gente tem que tomar muito 

cuidado com o aluno fazendo chacota (15) com a nossa cara 

(...), mas eu acho muito válido porque isso remete ao perfil 

dos nossos alunos (5). O aluno ideal (17) todos queremos é 

um, mas na realidade ele é outro e, aí, não temos como 

mudar o nosso aluno (46) (...), então, (...), às vezes, de um 

problema podemos extrair algo positivo (45). Em todas as 

tirinhas (29) vejo muito o autoritarismo (2) por parte do 

professor. Na maioria das ações, tudo acaba lá na sala do 
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diretor (25) e, às vezes, essa é uma atitude muito comum 

em nós mesmos (33) e em muitos colegas. Essa maneira de 

querer [controlar]: “Se você fizer tal atitude, você vai pra 

direção (14) (25)” ou “Você sai da sala de aula”, ao invés, 

de tentar contornar e resolver o problema (33), talvez, 

usando um diálogo (3) (44) mais próximo do aluno, sem 

expor o aluno (47), sem agredir o aluno, assim, 

verbalmente, porque dentro da sala de aula (4). 

O professor é o mediador (32) (...) para conversar com o 

aluno (44), eu tento contornar (33) essa situação de levar 

aluno pra supervisão (25), levar o aluno pra direção, eu 

tento o diálogo (44) e a conscientização (23), assim, sem 

expor o aluno ao ridículo (47), porque é bem desagradável 

e, eu me coloco no lugar (11) deles e, tento, às vezes, 

conversar (44) e quando uma situação foge do controle, a 

gente coloca outras pessoas no meio (25), a direção, a vice 

direção, então, eu percebi isso nessas tirinhas (29). (...) a 

gente tem que tomar muito cuidado com os rótulos (33) e, 

às vezes, criamos rótulos de determinados alunos (47) e 

tudo o que acontece, a gente acaba sem averiguar os fatos 

com veemência (8), como deveria ser realmente, a gente 

acaba  punindo (14) um determinado aluno, onde a culpa é 

do outro, então, temos que tomar muito cuidado com as 

nossas atitudes (33), analisar todos os lados possíveis antes 

de tomar uma atitude (18), porque é muito desagradável 

quando somos acusados de alguma coisa (47) que a gente 

não fez ou tomar uma medida com um peso para um aluno 

e com outro peso para outro (8), então, essa charge (29) 

[tirinha] nos remete isso, que é pra gente tomar muito 

cuidado para não agir com dois pesos e duas medidas (8). 

Autonomia do professor (33) também é importante, pois 

além de estreitar as relações professor-aluno (32), há o 

diálogo (44) e a confiança. (...) uma coisa que eu me 

preocupo muito com a direção (25) é escutar os dois ou três 

lados (8). Tenho que escutar primeiro o aluno que bateu 

boca (5) e, em segundo, tenho que escutar o professor (33), 

para gente se posicionar (44). 

Então, eu acho que o Calvin já é um aluno rotulado até por 

ele mesmo (43), então, mesmo que ele conseguisse um 

elogio, ele acha que fez tudo errado (16). (...) às vezes o 

aluno, ele não se comporta (5) dentro de uma escola (4) 

com as habilidades (17) que ele tem, eu já tive aluno gênio 

e a gente sabe que esse aluno (40), não necessariamente é 

comportado (5), ele tem uma inteligência cognitiva muito 

grande, mas ele não sabe conviver no meio social (46) 

porque tem uma dificuldade grande de tá no convívio (41). 

Então, quando eu vi que isso me angustiava muito (33), eu 

fiz um Curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia Clínica 

(28), para eu poder tentar abaixar mais o tom da minha voz 

(33), pois eu falo alto (...) pra eu poder olhar nos olhos dos 

meus alunos (32) e ver o que realmente tava se passando e 

vi que muita coisa mudou (...). Indisciplina positiva (27)? É 

fácil perceber a criticidade e inteligência do Calvin (39). 

Mas, a educação acadêmica é tediosa (22) e sem sentido 

(26) para Calvin. (...) o Calvin tem um conhecimento 
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grande (42) do Estatuto da Criança e do Adolescente (40), 

que conhece os direitos dele, e, às vezes, desconhece alguns 

deveres (50), então, isso gera pra ele, essas respostas 

criativas (42). (...) a gente precisa canalizar a criatividade 

desse aluno (43) e quando ele vai falar pro pai dele que não 

gosta da escola (22), é porque a escola não fala a língua 

dele (26). 

Então, ele gosta de dinossauro e, em um dado momento, a 

professora poderia estar trazendo (33) para o contexto da 

sala de aula (4) algum tema (6) que fizesse [sentido pra] ele 

(26). (...) uma vez eu fui trabalhar um problema no nono 

ano (18) com um hangar de avião e o menino não conhecia 

nem avião, (46) nem o estacionamento do avião, nem nada, 

então, a aula depois perdeu até o foco (22), é um cuidado 

muito grande (33) que a gente tem que ter, de trazer pro 

aluno aquilo que é da realidade dele (26), que ele conhece, 

pois senão ele já vai ter dois desafios: primeiro de entender 

o contexto do problema (42) e o segundo de decodificar 

aquilo em dados matemáticos (36). Eu queria citar o 

exemplo do PET (29), (...) aquele problema que fala que a 

menina vai pegar dinheiro emprestado (26), vai emprestar o 

dinheiro e ela tá cobrando quarenta por cento de juros (6), 

uma coisa tão fora assim da nossa realidade (26), (...), não 

existe isso, alguém emprestar dinheiro pro outro e cobrar 

quarenta por cento (9). Um nível de abstração interessante, 

trabalhar de forma generalizada (34). Mas antes eles 

[alunos] precisam entender essa generalização (36). (...) 

você tem um ambiente escolar (4) com entre 30 e 40 alunos 

e, (...) às vezes o professor tá explicando (18) determinado 

conteúdo (6) e aquilo ali passa bem longe da realidade do 

aluno (26), daquilo que ele possa entender (36) e, diante 

desse contexto (46), você [professor] acaba contribuindo 

(33), de certa forma, para o desenvolvimento da indisciplina 

(15) e o aumento do desinteresse (22) [dos alunos]. 

Então fica muito mais atrativo pro aluno (39) se você 

comentar sobre o filme (29) que ele viu, sobre um jogo de 

videogame do momento (26), sobre a paquera do fim de 

semana, do que ficar preso naquilo (13) [conteúdos], 

desmotivando-o (43), pois é algo que ele não tá entendendo 

(36). Então, cabe a nós professores ter esse feeling (32) e 

tentar sair por exemplo, de um problema do livro didático 

(29) que, talvez, não tem contextualização nenhuma (26), 

com aquela realidade. Assim, cabe ao professor, tentar fazer 

essa aula um pouco mais atrativa (39), sair um pouquinho 

do tradicional (34), sair um pouquinho da caixinha e do 

cuspe e do giz, para tentar trazer esse aluno pra aula (43), 

seja através de outras metodologias (31). Acho que é 

importante que a gente não fique fica só no [ensino] 

tradicional (34), achando que tá sendo o máximo (33) e, às 

vezes, não tá, então com essa mudança, nós acabamos 

contribuindo para o aumento dessa indisciplina (15), pois 

ficamos só na mesmice, não usa um recurso audiovisual 

(29) e, talvez, poderíamos usar um espaço externo da nossa 

escola (38) para que esse aluno consiga enxergar além das 

quatro paredes da sala de aula (43). Então, a gente pode 
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repensar as nossas atitudes (33), para que nós possamos 

trazer ou diminuir um pouco essa indisciplina (15), não 

colocando nós como culpados (47), pois a gente faz o que 

pode (50), a gente tenta e usa até habilidades que a gente 

não tem (9). 

Então, a gente se vira do avesso (48) e, mesmo assim, na 

maioria das vezes, a gente não consegue o sucesso que 

planejou (22), (...), mas eu acho importante tentar 

minimizar essa indisciplina (15), que, é um grande 

problema nas nossas aulas (19). Continuo acreditando que, 

se falamos a língua do aluno (26), fica mais fácil dele 

entender os fatos matemáticos (36). Uma maneira de 

alcançar a maioria (8), em sala de aula (4), são o uso dos 

materiais concretos (29) e o uso das Metodologias Ativas 

(31). Além [de tudo], os alunos se interessarem (39) mais 

pelo conteúdo (6). Na maioria das vezes, eu penso que essa 

questão de insubordinação (21) e de indisciplina (15), é 

uma coisa estrutural e de base (12). Então, eu acho muito 

importante a participação da família (25) para ser parceira 

nesse aspecto. (...). Geralmente aquele aluno que tem uma 

estrutura familiar, não é regra, mas, às vezes, fica muito 

mais fácil lidar com as situações de disciplina com esse 

aluno. Então, eu acredito que essa questão de indisciplina 

(15) é uma coisa de base e de educação de casa (12). (...), 

diante do contexto econômico e social que a gente vive 

(46), no mundo atual, os pais acabam ficando meio que 

distante dos filhos (12) e isso acaba gerando um transtorno 

que sobra para a escola (4), que assume o papel e uma 

porcentagem maior que deveria ser dos pais (50). Às vezes, 

determinadas regras, normas (1) e conduta social deveriam 

ser ensinadas em casa acabam dentro da escola (4) e nós 

temos que assumir esse papel (49). Mas, eu não acredito 

que as regras da escola (1) possam atrapalhar e gerar essas 

indisciplinas (15), pelo contrário, as normas e regras (1) 

ajudam a minimizar essas questões (41). Na 

Etnomatemática (26), se a gente conhece a linguagem do 

aluno na sala e, às vezes, até a limitação do aluno (36), a 

gente consegue planejar (50) de forma a atender melhor a 

turma. A insubordinação criativa (37) (...), cai bem nas 

tirinhas do Calvin (29). Assim, o professor deveria 

aproveitar todo aquele contexto (33) para enriquecer sua 

aula e ganhar crédito com o aluno (32). 

Eu vejo que é uma grande negociação (45) que a gente faz 

com o aluno e, aí, muitas vezes, o aluno fala pra mim: “Eu 

não gosto muito de Matemática (43), mas eu gosto muito da 

maneira que você trabalha (18) e você nos dá um espaço 

melhor”(44)  e já vi também o encantamento de algum 

aluno com a Matemática (39) (...). Então, é importante que 

(...) a gente dê um passo em direção ao aluno (32) para que 

possamos conquistar o aluno. Ser professor é uma parceria 

constante (45), é uma negociação (...) a gente pode ir aos 

pouquinhos conquistando o aluno (32). Outra maneira da 

gente não cometer muito erro (18), é descentralizar os tipos 

de avaliação (34), como foi verificado nas tirinhas da 

Matemática (29). Por exemplo, após terminar um estudo 
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sobre raiz quadrada (6), podemos transformar isso em 

tirinhas, em charge, em produção de texto (43), para não 

ficar só com a matemática codificada, que isso dificulta 

muito (36) a aprendizagem do aluno (9), (...) o grande 

desafio (18) de um professor hoje (...) é chegar até esses 

alunos (32) com os recursos matemáticos (29), com as 

negociações (45) e com as metodologias ativas (31) porque 

eu estou ali [sala de aula] para ensinar e para querer bem 

(9). Tanto da Etnomatemática (26) quanto da 

Insubordinação [Criativa] (37), eu me posiciono tentando 

inventar maneiras de ser criativa (33) tanto quanto o Calvin 

que está sendo criativo com a sua professora e ela não tá 

entendendo a criatividade dele (32). Eu acho que não esteja 

relacionado apenas com a relação familiar (46), mas, em 

uma primeira instância, deve-se à educação de casa (12). 

Porém, o formatado da educação brasileira não se encaixa 

na cultura brasileira (46). Acontece o contrário, tentamos 

enquadrar os alunos de diferentes culturas (46) numa 

mesma forma (8). Isso gera sim, a insubordinação (21) das 

regras e por fim, a indisciplina (15) nas salas de aula (4). 

Tratamos como inteligência válida, apenas a inteligência 

acadêmica (42). 
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Em seguida, o professor-pesquisador procedeu com a identificação das 

categorias conceituais por meio da codificação axial. 

 

3.4.3 Codificação Axial dos Dados Coletados no Grupo Focal Adaptado 

 

O quadro 28 mostra a identificação das categorias conceituais, por meio da 

codificação axial, com base na análise dos códigos preliminares identificados no 

processo de codificação aberta desse estudo. 

 

Quadro 28: Codificação axial do grupo focal adaptado 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(4) Ambiente Escolar 

(6) Conteúdos Escolares 

(7) Disciplinas Curriculares 

(13) Execução das Tarefas e Atividades 

(17) Desempenho Escolar 

(18) Prática Docente 

(28) Desenvolvimento Docente 

(29) Recursos Didáticos 

(36) Dificuldade na Aprendizagem 

(42) Difusão do Conhecimento 

(50) Direitos e Deveres 

Ambiente Escolar 
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Subcategoria: Disciplina 

(1) Cumprimento de Normas e Regras 

(3) Disciplina Positiva 

(5) Comportamento dos Alunos 

(10) Disciplina Escolar 

(16) Disciplina Negativa 

(45) Combinados 

 

 

 

 

 

Ambiente Escolar 

 

 

 

 

Subcategoria: Indisciplina 

(2) Imposição das Regras 

(14) Punição e/ou Castigo 

(15) Indisciplina Escolar 

(19) Desrespeito às Normas e Regras 

(22) Desinteresse pela Escola e/ou Estudo 

(25) Intervenção da Direção Escolar e/ou Família 

(27) Indisciplina Positiva 

(34) Estratégias Tradicionais de Ensino 

(47) Constrangimento 

(8) Equidade nas Normas e Regras 

(21) Insubordinação 

(33) Postura dos Professores 

(37) Insubordinação Criativa 

(39) Interesse pela Escola e/ou Estudo 

(40) Outros Contextos Disciplinares 

(41) Discussão de Normas e Regras 

Insubordinação Criativa 

(9) Ensino e Aprendizagem 

(11) Respeito ao Próximo  

(12) Ensinamentos e Valores Advindos de Casa 

(23) Importância dos Estudos e/ou do Conhecimento 

(24) Ação Pedagógica 

(26) Conexão da Matemática com o Cotidiano dos alunos 

(30) Interdisciplinaridade da Matemática 

(31) Metodologia de Ensino 

(32) Interação entre Professores e Alunos 

(38) Aprendizagem com Significado 

(43) Motivação 

(44) Diálogo 

(46) Contexto sociocultural 

(48) Transcendência 

 

 

Ação Pedagógica da 

Etnomatemática 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após a realização dos processos de codificações aberta e axial desse instrumento 

de coleta de dados, apresenta-se, a seguir, a análise dos dados coletados das questões do 

questionário final desse estudo. 

 

3.5 Dados Coletados no Questionário Final 

 

De maneira análoga ao questionário inicial, primeiramente, esse instrumento de 

coleta de dados seria impresso e entregue individualmente para cada um dos professores 

de Matemática de cada uma das 4 (quatro) escolas que participaram dessa pesquisa. 
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Entretanto, devido às restrições necessárias de isolamento social ocasionadas pela 

COVID-19 e, visando propiciar e assegurar o contato seguro com esses participantes, o 

questionário final (Apêndice C) também foi enviado no formato digital online (Google 

Forms), no dia 19 de outubro de 2020, para os 8 (oito) professores de Matemática 

dessas escolas, participantes desse estudo. 

A data limite determinada para o preenchimento desse instrumento de coleta de 

dados estava prevista para o dia 30 de outubro de 2020. No entanto, alguns professores 

solicitaram que o período fosse estendido mais alguns dias, pois justificaram que 

estavam atarefados com suas atividades profissionais diárias de sua prática docente. 

Assim, o questionário final ficou disponível para ser respondido até o dia 03 de 

novembro de 2020.  

Contudo, ao encerrar o prazo estipulado para o recebimento dos questionários, 7 

(sete) professores participantes o responderam, enquanto o professor participante M3 

justificou a sua não participação porque estava sobrecarregado com o trabalho docente, 

estando indisponível para responder as questões desse instrumento de coleta de dados. 

 

3.5.1 Análise dos Dados Coletados no Questionário Final 

 

O questionário final foi elaborado com 12 questões abertas e teve como objetivo 

providenciar a finalização da coleta de dados, buscando identificar a percepção dos 

professores sobre a disciplina e a indisciplina nas aulas de Matemática por meio das 

perspectivas das bases teóricas da Insubordinação Criativa e da Etnomatemática. 

Dessa maneira, iniciando a fase analítica do questionário final, as respostas 

dadas para a questão 1: Após a realização do questionário inicial, da entrevista e do 

grupo focal, explique o que você entendeu por disciplina e indisciplina, mostram que, 

para 7 (sete) professores participantes, a disciplina está relacionada com o cumprimento 

de regras pré-estabelecidas, enquanto a indisciplina refere-se ao descumprimento dessas 

normas. O quadro 29 mostra as respostas dadas para essa questão, pelos participantes 

desse estudo. 

 

Quadro 29: Entendimento de disciplina e indisciplina pelos professores participantes 

Professor (a) 

Participante 

Disciplina Indisciplina 

M1 
Obedecer às regras, os 

regulamentos, ou 

É a desobediência ou descumprimentos das 

normas escolares. Seria um comportamento 
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melhor e os 

combinados. 

inadequado, desobediência às regras ou 

acordos combinados. 

F2 

 

É a característica 

primordial do (a) aluno 

(a) que cumpre as regras 

estabelecidas pela 

escola. 

É o desacordo dos cumprimentos dessas regras 

e normas, que atropelando o bom andamento 

da sala de aula e compromete o ensino e a 

aprendizagem. A indisciplina é o 

descumprimento de regras e normas 

estabelecidas pela instituição escolar, é o 

desrespeito e a falta de limites que gera um 

ambiente não favorável para a aprendizagem. 

F4 

É o conjunto de regras 

que devem ser 

cumpridas. 

É o descumprimento de regras, é a 

desobediência, a confusão ou a 

insubordinação. 

M5 

Seria o estado ideal 

entre colégio, alunos e 

professores, onde o 

respeito é a base da 

vivência. 

É algo que precisa ser melhorado e 

trabalhado, para que ambas as partes entre em 

concordância. Entendo a indisciplina como 

transgressões de regras, sendo um aspecto 

negativo que é nocivo para as pessoas 

envolvidas. 

F6 

É o conjunto de regras 

de um determinado 

grupo social. 

 

É o descumprimento de regras estabelecidas. 

M7 

É um conjunto de 

regras de conduta e 

obrigações 

comportamentais 

definidas a fim de 

estabelecer a ordem.  

É o não cumprimento de regras impostas que 

são provocadas por questões familiares, 

psicológicas, sociais, culturais ou problemas 

referentes à escola. 

F8 

É a capacidade de 

obedecer às normas e 

autoridades pelo bem 

comum.  

Relaciona-se com a desobediência dos 

regulamentos, muitas vezes, sendo 

acompanhada por questionamentos. (...). A 

indisciplina é o ato de desobedecer às normas 

e as autoridades. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Prosseguindo com a análise das respostas dadas para o questionário final, a 

questão 2: Explique o que você entendeu por Insubordinação Criativa e 

Etnomatemática, mostrou que 7 (sete) participantes a responderam. O quadro 30 mostra 

as respostas dadas pelos professores participantes desse estudo. Essas conceituações 

foram profundamente exploradas no Grupo Focal Adaptado, no entanto, destaca-se que 

o professor participante M5 não justificou a sua ausência e a professora participante F6 

alegou que estava viajando no momento da realização desse instrumento de coleta de 

dados. 
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Quadro 30: Concepção de Insubordinação Criativa e Etnomatemática dos professores 

participantes 

Professor (a) 

Participante 

Insubordinação Criativa Etnomatemática 

M1 

Criar meios ou alternativas que 

facilitem o entendimento dos 

alunos. 

Diferentes culturas ou formas de 

conhecimento. 

F2 

Uma possibilidade de aproveitar 

determinados comportamentos de 

nosso (a) s aluno(a)s como ocasião 

para uma releitura no plano anual e 

uma possível adequação da 

metodologia para incluir a sala 

como um todo, diminuindo, assim, 

o tabu da aprendizagem 

Matemática. Muitas vezes, o 

questionamento do aluno tem um 

precedente que precisa ser revisto 

pelo professor e pela sua maneira de 

conduzir sua sala de aula. 

 

 

 

 

 

Reconhece o espaço sociocultural 

e os saberes do(a)s aluno(a)s. 

 

F4 

Nos faz refletir sobre as práticas 

educativas, nos faz romper regras 

em prol da melhoria do ensino e 

aprendizagem. 

Trazer a Matemática para a vida 

cotidiana do aluno, trazendo ações 

pedagógicas construídas dentro do 

contexto sociocultural do 

educando. 

M5 

Entendo que seja você defender 

suas ideias mesmo que seja contra a 

maioria à sua volta.  

É o uso da matemática e suas 

aplicações em várias culturas 

diferentes, sempre transformando 

as gerações. 

F6 

É a desobediência a uma 

determinada regra devido a crenças 

e valores diferentes.  

Busca entender o contexto cultural 

do indivíduo para o 

desenvolvimento do saber 

matemático. 

M7 

É uma conduta em que o professor 

rompe ideias e metodologias 

preestabelecidas do ensino 

tradicional. 

 

É uma área de pesquisa do ensino 

de Matemática fundamentado nas 

questões sociais, raciais, culturais 

e étnicas do aluno, objetivando 

uma educação crítica e 

significativa. 

F8 

 

É a quebra de regulamentos e 

normas visando o bem de todos os 

envolvidos.  

É uma forma de trabalhar a 

Matemática respeitando a 

pluralidade cultural dos envolvidos 

e promovendo a contextualização 

dos conteúdos. 
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

As respostas dadas para a questão 3: Explique o que você entende por 

contextualização da Matemática mostraram que 7 (sete) participantes a responderam, 

justificando as suas respostas. Nesse sentido, o professor participante M1 respondeu que 

a contextualização “seria tentar colocar o conteúdo matemático de forma cotidiana, 
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contextualizada para facilitar o entendimento” enquanto o professor participante M5 

salientou que a “Matemática não é só decorar fórmulas, ela vai muito além, pois a 

interpretação e o conhecimento são a sua base”. 

De acordo com a professora participante F6 é necessário “trazer o conteúdo de 

Matemática para a vida cotidiana dos alunos, de forma a aproximar a disciplina [a 

matemática] da realidade dos mesmos”. Similarmente, o professor participante M7 

acrescentou que é imprescindível “mostrar a Matemática no cotidiano do discente ao 

exemplificar e aplicar os conceitos matemáticos à realidade palpável/comum do aluno”. 

A análise das respostas dadas para a questão 4: Explique o que você entende por 

disciplina positiva, mostrou que 7 (sete) participantes a responderam, justificando as 

suas respostas. Dessa maneira, o professor participante M1 respondeu que a disciplina 

positiva “seria o respeito mútuo entre as pessoas” enquanto a professora participante 

F2 realizou uma pesquisa na Internet para acrescentar que a “considero uma forma 

disciplinar eficiente, pois se concentra em aspectos positivos, reforçando o bom 

comportamento através de recompensas e envolvendo o (a) s aluno (a)s nas tomadas de 

decisões21”. 

Em contrapartida, a professora participante F6 afirmou que a disciplina positiva 

significa “obedecer às regras que fazem sentido no contexto cultural dos alunos”. Além 

disso, a professora participante F4 salientou que a disciplina é positiva “quando ela 

colabora para um melhor aprendizado” enquanto o professor participante M5 também 

realizou uma pesquisa na Internet para afirmar que a: 

(...) disciplina positiva é uma abordagem tanto filosófica quanto 

prática, um modelo educativo composto por firmeza, afeto e empatia, 

que você, professor, pode utilizar com seus alunos. Trata-se de uma 

escolha na forma de conduzir uma aula, colocar os limites necessários 

e estabelecer diálogos e cooperação com os alunos22. 

 

A análise das respostas dadas para a questão 5: Explique o que você entende por 

disciplina negativa, mostrou que 7 (sete) participantes a responderam, justificando as 

suas respostas. Assim, o professor participante M1 comentou que a disciplina negativa 

“acontece quando não há interação entre professores e alunos, referentes ao conteúdo e 

                                                 

 

21Disponível em: <<https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2202/disciplina-positiva-como-resolver-

problemas-sem-punicao-ou-violencia>>. 
22Disponível em: <<https://marianalacerda.com.br/o-que-e-a-disciplina-positiva/>>. 

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2202/disciplina-positiva-como-resolver-problemas-sem-punicao-ou-violencia
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2202/disciplina-positiva-como-resolver-problemas-sem-punicao-ou-violencia
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aos processos educativos”, além disso a professora participante F2 considerou que a 

disciplina negativa é percebida: 

(...) quando o(a) aluno(a) é orientado(a) a permanecer calado(a) em 

sala, mantendo uma falsa harmonia no espaço escolar. Muitas vezes, 

por medo de ser repreendido, ele(a) se cala, tornando passivo(a) num 

espaço onde poderia ter elementos para auxiliar na construção da sua 

identidade. 

 

Similarmente, a professora participante F4 salientou que a disciplina negativa 

ocorre “quando o aluno não concorda com as regras impostas, mas não faz nada para se 

impor a elas. E isso acaba [consequentemente] afetando o seu desempenho escolar”. Por 

outro lado, o professor participante M5 realizou uma pesquisa na Internet para defender 

que a: 

(...) disciplina negativa não ajuda em nada, pois os alunos não 

aprendem nada benéfico e acabam focando sua raiva ou 

aborrecimento nos professores, o que nos leva a uma grande 

dificuldade em lidar com as próprias emoções mais tarde na vida. Isso 

tudo pode gerar ansiedade, bem como uma agressividade irracional e 

depressão23. 

 

A análise das respostas dadas para a questão 6: Explique o que você entende por 

indisciplina positiva, mostrou que 7 (sete) participantes a responderam, justificando as 

suas respostas. Assim, o professor participante M1 argumentou que esse tipo de 

indisciplina surge “quando há uma ousadia ou inconformismo [pelos alunos] com algo 

que não concordam, ou seja, quer buscar outras formas para determinadas coisas”. De 

modo semelhante, a professora participante F2 esclareceu que: 

Como esse é um tema novo, concordo com o autor Zechi, que é uma 

indisciplina praticada pelos alunos nas escolas como um protesto 

contra a violência simbólica utilizada pela instituição escolar e, 

também, como uma maneira de contestar a exclusão que o sistema 

escolar opera por meio de seus mecanismos disciplinares e punitivos 

que são frequentemente autoritários.  

 

De acordo com as anotações registradas no diário de campo do professor-

pesquisador, a professora participante F2 utilizou os conhecimentos adquiridos na 

literatura apresentada no grupo focal para auxiliá-la na resposta dessa questão de uma 

                                                 

 

23Disponível em: <<https://findmykids.org/blog/pt-br/tudo-sobre-a-disciplina-positiva>>. 

 

https://findmykids.org/blog/pt-br/tudo-sobre-a-disciplina-positiva
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maneira mais elaborada e concisa, expondo exemplos sobre o seu entendimento a 

respeito desse conceito. 

Nesse contexto, a professora participante F4 comentou que a indisciplina 

positiva ocorre se “os alunos descumprirem regras pré-estabelecidas, por não 

concordarem com elas”. Similarmente, a professora participante F6 acrescentou que a 

indisciplina positiva é o “descumprimento de regras estabelecidas em forma de protesto 

devido à necessidade de mudança”. Corroborando com essas afirmativas, o participante 

M5 destacou que a indisciplina positiva é uma “contribuição para algo, mesmo que 

contrário aos pensamentos da maioria das pessoas”. 

Nesse sentido, as respostas dadas para a questão 7: Explique a diferença e as 

similaridades entre insubordinação e indisciplina, mostraram que 7 (sete) participantes 

a responderam, justificando as suas respostas. Então, o professor participante M1 

expressou que essa diferença “seria questionar as maneiras como os conteúdos ou regras 

são apresentados em salas de aula” enquanto a professora participante F4 considerou 

que “tanto a insubordinação quanto a indisciplina são descumprimentos de regras ou 

normas”. 

Essa análise também mostrou que a professora participante F6 declarou que a 

“insubordinação e a indisciplina é deixar de cumprir regras e regulamentos”, contudo, o 

professor participante M5 afirmou que “não vejo muita diferença entre ambas e o maior 

exemplo é o não cumprimento das regras pré-estabelecidas”. Por outro lado, a 

professora participante F2 comentou que a diferença entre esses conceitos está 

relacionada com o fato de que a: 

(...) indisciplina acontece em situações em que o(a) aluno(a) deixa de 

cumprir os combinados, regras e normas gerais da escola e a 

insubordinação é caracterizada nas situações em que o(a) aluno(a) 

deixa de cumprir uma ordem dada diretamente a ele por um professor 

ou por outra autoridade da escola.  

 

Em contrapartida, o professor participante M7 alegou que “ambas condutas 

expressam protesto e inconformismo com o sistema de regras impostas e atos de 

rebeldia. Porém, esse participante também comentou que a “indisciplina se caracteriza 

pelo descumprimento de regras gerais, de uma instituição, enquanto a insubordinação 

expressa autonomia e se caracteriza pela desobediência de uma conduta pessoal 

imposta. A indisciplina tem um caráter mais negativo que a insubordinação”. 
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Contudo, as anotações registradas no diário de campo do professor-pesquisador 

mostram que a insubordinação não se relaciona com o conceito de autonomia, pois não 

foram criadas ações de insubordinação criativa pelos alunos. Além disso, o professor 

participante M7 estabeleceu relações equivocadas entre os conceitos de indisciplina e de 

Insubordinação Criativa, pois mostrou que não se apropriou desse conceito. 

As respostas dadas para a questão 8: Explique: Muitas atitudes indisciplinares 

dos alunos podem estar relacionadas com os aspectos de insubordinação por eles não 

concordarem com as regras e as normas impostas nas salas de aula e nas escolas, 

mostraram que 7 (sete) participantes responderam essa questão, justificando as suas 

respostas. Dessa maneira, o professor participante M5 declarou que “concordo com essa 

afirmação”. 

Nesse sentido, a professora participante F8 comentou que “essa frase está de 

acordo com o conceito de indisciplina positiva”. Nesse direcionamento, a professora 

participante F2 concordou com esse ponto de vista e ponderou que: 

(...) quando o aluno percebe o autoritarismo dos atores do cenário 

escolar, sem uma contrarregra ele pode se rebelar não concordando 

com determinadas atitudes ou conteúdo que o professor quer passar, 

causando a ligeira impressão ao profissional de que o aluno está sendo 

agressivo, quando na verdade ele apenas não concorda com o ponto de 

vista do professor ou não está entendendo o que o professor quer 

ensinar.  

 

Diante dessa perspectiva, para o professor participante M1, a indisciplina 

também pode surgir “pelas maneiras de como são impostas as regras ou combinados 

pela escola e até mesmo pelos professores em salas de aula”, a professora participante 

F6 ressaltou que “realmente, as regras são impostas e na maioria das vezes os alunos 

não são consultados” enquanto a professora participante F4 avaliou que “essas atitudes 

indisciplinares é uma forma dos alunos demonstrarem que não estão satisfeitos com as 

regras pré-estabelecidas”. 

A análise das respostas dadas para a questão 9: Explique se as atividades 

realizadas e advindas do cotidiano dos alunos podem minimizar e/ou reduzir a 

indisciplina em sala de aula de Matemática, mostra que 5 (cinco) professores 

concordaram essa asserção. 

Em concordância com esse ponto de vista, a professora participante F4 

acrescentou que esses tipos de atividades “com certeza minimizam a indisciplina, pois a 

Matemática deixa de ser algo distante para eles, fazendo com que eles percebam que ela 
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faz parte de seu cotidiano”. De modo semelhante, o professor participante M7 defendeu 

seu ponto de vista ao afirmar que: 

Muitas vezes os alunos [que] disseram que gostavam de matemática 

no Ensino Fundamental, mas quando chegam no Ensino Médio, esse 

sentimento dá lugar ao tédio e desgosto. Isso se dá pela abstração do 

conteúdo de um nível para outro, uma vez que os conteúdos do 

[Ensino] Fundamental são mais próximos da vivência que os 

conteúdos do [Ensino] Médio. 

 

Por outro lado, 2 (dois) professores participantes concordaram parcialmente com 

as afirmativas expostas, haja vista que a professora participante F6 justificou que essas 

atividades “podem reduzir a indisciplina, mas nem sempre irá funcionar devido a 

diversidade da realidade dos alunos” enquanto o professor participante M1 alegou que 

“depende da maneira que for abordado essas atividades”. 

Nessa perspectiva, as respostas dadas para a questão 10: Explique quais tipos 

de atividades matemáticas relacionadas com a vida diária dos alunos podem ser 

utilizadas em sala de aula para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos, 

mostraram que 7 (sete) participantes responderam essa questão, justificando as suas 

respostas. 

Desse modo, o professor participante M1 sugeriu que as “atividades de 

proporção, de porcentagem e, principalmente, de medidas, de área e de perímetro 

podem ser realizadas dentro do ambiente escolar ou até mesmo nas próprias casas 

[dos alunos]”, além disso, a professora participante F4 considerou a relevância da 

preparação de “aulas práticas envolvendo atividades realizadas por eles  [alunos] em 

seu dia a dia” enquanto a professora participante F2 destacou que: 

Desde que iniciei na carreira de professora inseri nas minhas 

atividades escolares a Pedagogia de Projetos, (...) e desenvolvi vários 

planos de ações, percebendo que as incansáveis fórmulas e códigos, 

característicos do conteúdo podem serem decifrados com atividades 

desafiadoras e do cotidiano do aluno, por isso, dediquei a leituras e 

cursos sobre Metodologias Ativas, visando uma forma descontraída de 

assimilar o conteúdo programático. (...). Então, precisamos preparar as 

aulas práticas, transformando a escola em um laboratório inclusivo a 

todas as realidades sociocultural do nosso aluno. Ademais, a 

Matemática é o conteúdo mais fácil de promover interdisciplinaridade. 

 

Nesse sentido, essa professora continuou elencando sugestões de atividades que 

desenvolveu em sala de aula, como, por exemplo, o: 

(...) Projeto GIMÁTICA (Gincana em Matemática) (...). A Geometria 

na Natureza (...), o projeto “Matemática fiscal: exercendo a cidadania” 
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(...),o Projeto: A Geometria no jardim da escola, (...), o Projeto: 

Matemática na Horta Escolar (...), “A Matemática iluminando uma 

consciência cidadã” (...), “Matemática Sustentável” (...), Oficina: 

Grandezas e Medidas no Cotidiano (...), Oficina: Sólidos Geométricos 

e suas planificações (...), Oficina: Produção de textos na Matemática 

(...), alguns gêneros utilizados: receitas culinárias, charges, histórias 

em quadrinhos, paródia, cordel, poemas e produção de livros 

literários, a oficina: A Geometria da quadra poliesportiva (...), Oficina: 

A Matemática X Dinheiro,(...) e a Oficina: Cine Matemática. 

 

De modo semelhante, o professor participante M5 acrescentou que “um dos 

maiores exemplos é o trabalho com números decimais que estão presentes no dia a dia 

de todos” enquanto a professora participante F8 salientou que pode utilizar as 

“atividades relacionadas à Geometria, como cálculos de áreas e de ângulos, além de 

cálculos com porcentagem, matemática financeira e unidades de medida”. Seguindo 

esse raciocínio, a professora participante F6 justificou que é necessário “exemplificar o 

conteúdo com fatos vivenciados pelos alunos na vida cotidiana”.  

Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 11: Em sua 

opinião, quais comportamentos dos alunos em sala de aula de Matemática podem ser 

considerados como indisciplina ou insubordinação? Explique a sua resposta, 

mostraram que 7 (sete) participantes responderam essa questão, justificando as suas 

respostas. Conforme o professor participante M1, esses comportamentos acontecem 

“quando [os alunos] não aceitam as regras ou combinados impostos”. 

Por outro lado, na visão do professor participante M5, a “indisciplina seria 

responder ao professor e colar em provas e a insubordinação seria argumentar com 

um professor quanto às regras impostas na escola”. Dessa maneira, a professora 

participante F2 acrescentou que a: 

(...) indisciplina é quando o aluno tem atos agressivos e de desrespeito 

à autoridade do professor e dos colegas como: ausentar da sala de aula 

sem a permissão do professor, destruir objetos dos colegas ou pegar 

sem permissão, jogar bola de papel, colocar cola na cadeira do 

professor, dentre outras atitudes que, muitas vezes, os impede de 

ministrarem suas aulas de maneira tranquila e produtiva. Já a 

Insubordinação, pelo que aprendi ao participar das atividades da 

pesquisa, consiste em contrapor o professor por não aceitar 

determinadas atitudes que exclua um ou mais aluno. 

 

Compartilhando esse ponto de vista, a professora participante F4 respondeu que 

sempre há “alunos perturbando os demais, desrespeitando o professor e colegas”, a 

professora participante F8 afirmou que os “comportamentos como não realizar as 
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atividades, atrapalhar a explicação da aula e desobedecer às normas que foram 

previamente apresentadas e discutidas com os alunos”, podem, conforme a professora 

participante F6, direcionar os alunos para “não obedecerem aos comandos diretos do 

professor”. Por outro lado, o professor participante M7 refletiu que: 

Como indisciplina, eu caracterizo os comportamentos agressivos e 

desrespeitosos com o professor e colegas, seja por achar que sabe 

demais a matéria ou por não saber e não se interessar; piadinhas e 

comentários desnecessários fora de hora para chamar atenção; copiar 

exercícios sem procurar ajuda antes. Já a insubordinação, quando o 

aluno não compreende o método utilizado, mas sim de outra maneira e 

questiona a correção; quando questiona sobre a necessidade de 

aprender a Matemática; quando conversa em tempo indevido para 

ajudar ou tirar dúvidas com o colega. 

Finalizando a análise das questões do questionário final, a questão 12: Você 

acredita que compreendendo a indisciplina dos alunos como um aspecto positivo, é 

possível auxiliá-lo (a) na transformação de sua prática docente ao utilizar as 

perspectivas da Etnomatemática e da Insubordinação Criativa? Em caso afirmativo, 

justifique como esse processo pode acontecer, foi respondida por 7 (sete) participantes 

que justificaram as suas respostas ao ressaltar a importância da compreensão da 

existência da indisciplina positiva para a reflexão a respeito da própria prática docente. 

Nesse direcionamento, o professor participante M1 comentou essa questão 

positivamente ao afirmar que “procuro ouvir os alunos, dando oportunidade para que 

eles se expressem e exponham suas opiniões, visto que através do diálogo, 

conhecemos a realidade de cada um”. Analogamente, a professora participante F2 

esclareceu que: 

(...) se eu como professora tento entender que o meu aluno não está 

participando da aula por não está entendendo os pré-requisitos básicos 

da Matemática, por não se sentir incluído no contexto da sala de aula, 

por a escola não aproveitar os saberes que ele traz da sua comunidade, 

e transformar esses fatores em oportunidade, planejando aulas com 

revisão de conteúdo, incluído exemplos que cita o sociocultural do 

aluno, desenvolvendo projetos pedagógicos para alinhar a prática à 

teoria, considero que esta é a oportunidade para transformar minha 

aula, tornando-a mais agradável e valiosa, inserindo o aluno no 

contexto da sala de aula e futuramente no mercado de trabalho, 

fazendo valer o papel social da escola que é transformar e melhora a 

vida do cidadão. 

 

Nesse direcionamento, a professora participante F4 citou que “quando 

mantemos uma relação de respeito e diálogo com nossos alunos, quando a relação é 

democrática, temos um retorno positivo de nossos alunos”. Contudo, a professora 
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participante F6, teceu um comentário sobre a sua compreensão dessa asserção ao 

afirmar que “acredito, mas não acho que seja algo fácil de se fazer e nem que realmente 

valha a pena devido a porcentagem de alunos que irá alcançar”. 

Entretanto, sob outra perspectiva, o professor participante M5 afirmou que a 

“indisciplina ao meu ver não tem um aspecto positivo, mas podemos entendê-la porque 

pode advir de vários fatores externos, como, por exemplo, o ambiente familiar ou 

mesmo a sociedade onde está inserido o aluno”. 

De acordo com as anotações registradas no diário de campo do professor 

pesquisador, inferiu-se que, provavelmente, o professor participante M5 tenha 

permanecido com esse ponto de vista sobre a indisciplina positiva, haja vista que ele 

não pôde participar do grupo focal, no qual esse conceito foi discutido com os 

professores participantes.  

Assim, após a apresentação e a análise dos dados coletados no questionário final, 

apresentam-se as codificações aberta e axial, que foram embasadas nas respostas obtidas 

nesse instrumento de coleta. 

 

3.5.2 Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário Final 

 

O quadro 31 mostra a identificação dos códigos preliminares identificados 

durante a condução da codificação aberta dos dados coletados o questionário final. 

 

Quadro 31: Codificação aberta do questionário final 

Dados Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

1) Após a realização do questionário inicial, da entrevista 

e do grupo focal, explique o que você entendeu por 

disciplina e indisciplina. 

Obedecer às regras (1), os regulamentos, ou melhor e os 

combinados (45). É a característica primordial do (a) aluno 

(a) (50) que cumpre (1) as regras estabelecidas pela escola. 

É o conjunto de regras (1) que devem ser cumpridas. 

Seria o estado ideal entre colégio (20), alunos e 

professores (4), onde o respeito é a base da vivência (11). 

É o conjunto de regras (50) de um determinado grupo 

social (46). É um conjunto de regras de conduta e 

obrigações (1) comportamentais definidas a fim de 

estabelecer a ordem (45). É a capacidade de obedecer (2) 

às normas e autoridades pelo bem comum (11). É a 

desobediência ou descumprimentos (1) das normas 

escolares. Seria um comportamento inadequado (5), 

 

 

 

(1) Cumprimento de 

Normas e Regras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Imposição das Regras. 
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desobediência às regras ou acordos combinados (45). É o 

desacordo dos cumprimentos dessas regras e normas (1), 

que atropelando o bom andamento da sala de aula (11) e 

compromete o ensino e a aprendizagem (9). A indisciplina 

(15) é o descumprimento de regras e normas (1) 

estabelecidas pela instituição escolar (20), é o desrespeito 

(11) e a falta de limites (12) que gera um ambiente (4) 

não favorável para a aprendizagem (9). É o 

descumprimento de regras (1), é a desobediência (19), a 

confusão (15) ou a insubordinação (21). É algo que 

precisa ser melhorado e trabalhado (41), para que ambas 

as partes entre em concordância (44). Entendo a 

indisciplina como transgressões de regras (15), sendo um 

aspecto negativo que é nocivo para as pessoas envolvidas 

(32). É o não cumprimento de regras impostas (2) que são 

provocadas por questões familiares (46), psicológicas, 

sociais, culturais ou problemas referentes à escola (20). 

Relaciona-se com a desobediência dos regulamentos (1), 

muitas vezes, sendo acompanhada por questionamentos 

(44). (...). A indisciplina (15) é o ato de desobedecer às 

normas (1) e as autoridades. 

2) Explique o que você entendeu por Insubordinação 

Criativa e Etnomatemática. 

Criar meios ou alternativas (31) que facilitem o 

entendimento dos alunos (43). Uma possibilidade de 

aproveitar determinados comportamentos (5) de nosso (a) 

s aluno(a)s como ocasião para uma releitura no plano 

anual (33) e uma possível adequação da metodologia (31) 

para incluir a sala como um todo (8), diminuindo, assim, 

o tabu da aprendizagem Matemática (36). Muitas vezes, o 

questionamento do aluno tem um precedente que precisa 

ser revisto pelo professor (33) e pela sua maneira de 

conduzir sua sala de aula (18). Nos faz refletir sobre as 

práticas educativas, nos faz romper regras em prol da 

melhoria do ensino e aprendizagem (37). Entendo que 

seja você defender suas ideias mesmo que seja contra a 

maioria à sua volta (48). É a desobediência (1) a uma 

determinada regra devido a crenças e valores diferentes 

(46). É uma conduta (33) em que o professor rompe ideias 

(40) e metodologias preestabelecidas (31) do ensino 

tradicional (34). É a quebra de regulamentos e normas 

visando o bem (37) de todos os envolvidos (8). Diferentes 

culturas (46) ou formas de conhecimento (42). Reconhece 

o espaço sociocultural (46) e os saberes do(a)s aluno(a)s 

(26). Trazer a Matemática (7) para a vida cotidiana do 

aluno (26), trazendo ações pedagógicas (24) construídas 

dentro do contexto sociocultural do educando (46). É o 

uso da matemática (7) e suas aplicações em várias 

culturas diferentes (26), sempre transformando as 

gerações (48). Busca entender o contexto cultural do 

indivíduo (46) para o desenvolvimento do saber 

matemático (6). É uma área de pesquisa (28) do ensino de 

Matemática fundamentado nas questões sociais, raciais, 

culturais e étnicas do aluno (46), objetivando uma 

educação crítica e significativa (38). É uma forma de 
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trabalhar a Matemática (18) respeitando a pluralidade 

cultural dos envolvidos (46) e promovendo a 

contextualização dos conteúdos (26). 

3) Explique o que você entendeu por contextualização da 

Matemática. 

Seria tentar colocar o conteúdo matemático (6) de forma 

cotidiana (26), contextualizada para facilitar o entendimento 

(36). Contextualizar a Matemática é torná-la aplicada (23) e 

significativa (38), lembrando que cada aluno (a) traz de 

casa um laboratório vivo (26) de oportunidades para 

alavancar a construção do conhecimento (42) e aplicá-lo na 

sua vivência em sociedade (26). Vale ressaltar, que a 

Matemática (7) dialoga com todos os eixos do 

conhecimento (42). Contextualizar os conceitos 

matemáticos para a realidade (26) do estudante é valorizar a 

experiência sociocultural do aluno (46). Matemática não é 

só decorar fórmulas (34), ela vai muito além (48), pois a 

interpretação e o conhecimento (42) são a sua base. Trazer 

o conteúdo de Matemática (6) para a vida cotidiana dos 

alunos (26), de forma a aproximar a disciplina (7) [a 

matemática] da realidade dos mesmos (26). Mostrar a 

Matemática no cotidiano do discente ao exemplificar e 

aplicar os conceitos matemáticos (6) à realidade 

palpável/comum do aluno (43). Contextualização da 

Matemática é a prática de associar vivências e exemplos do 

cotidiano (26) aos conceitos matemáticos (6), permitindo 

uma melhor compreensão (36) e memorização (34) por 

parte dos alunos (8). 

4) Explique o que você entende por disciplina positiva. 

Seria o respeito mútuo (11) entre as pessoas. Disciplina 

positiva (3) é um método (31) em que a disciplina (10) é 

ensinada de maneira respeitosa (11) e encorajadora (43), a 

partir do uso de ferramentas (29) que são ao mesmo tempo 

gentis e firmes (45). Considero uma forma disciplinar (10) 

eficiente, pois se concentra em aspectos positivos (3), 

reforçando o bom comportamento (5) através de 

recompensas (43) e envolvendo o (a) s aluno (a)s nas 

tomadas de decisões (32). Quando ela colabora para um 

melhor aprendizado (9). (...) disciplina positiva (3) é uma 

abordagem tanto filosófica quanto prática (18), um modelo 

educativo composto por firmeza, afeto e empatia (12), que 

você, professor, pode utilizar com seus alunos (18). Trata-se 

de uma escolha na forma de conduzir uma aula (33), 

colocar os limites necessários (12) e estabelecer diálogos 

(44) e cooperação com os alunos (32). Obedecer às regras 

(1) que fazem sentido (27) no contexto cultural dos alunos 

(46). É a disciplina (10) baseada no respeito (11), em que o 

aluno tem autonomia para discutir a imposição de regras 

(2). Disciplina positiva (3) é a capacidade de estabelecer 

normas (41) e limites mantendo os diálogos (44) e 

promovendo o respeito e a empatia (12). 

5) Explique o que você entende por disciplina negativa. 

Acontece quando não há interação entre professores e 

alunos (16), referentes ao conteúdo (6) e aos processos 

educativos (9). (...) quando o (a) aluno (a) é orientado (a) a 
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permanecer calado(a) em sala (1), mantendo uma falsa 

harmonia (22) no espaço escolar (4). Muitas vezes, por 

medo de ser repreendido (14), ele (a) se cala, tornando 

passivo (a) (16) num espaço (4) onde poderia ter elementos 

para auxiliar na construção da sua identidade (23). De 

acordo com Rubem Alves (28): “Há escolas (20) que são 

asas. As escolas que são gaiolas (40) existem para que os 

pássaros desaprendam a arte do voo (22). Pássaros 

engaiolados são pássaros sob controle (34). Engaiolados, o 

seu dono pode levá-las para onde quiser (16)”, portanto a 

disciplina negativa” nega o direito do voo dos nossos 

discentes (50). Quando o aluno não concorda com as regras 

impostas (27), mas não faz nada para se impor a elas (44). E 

isso acaba [consequentemente] afetando o seu desempenho 

escolar (17). (...) disciplina negativa (16) não ajuda em 

nada, pois os alunos não aprendem nada benéfico (41) e 

acabam focando sua raiva ou aborrecimento nos professores 

(15), o que leva a uma grande dificuldade (47) em lidar com 

as próprias emoções mais tarde na vida (12). Isso tudo pode 

gerar ansiedade, bem como uma agressividade irracional 

(15) e depressão (22). Baseada no castigo (14) e no 

autoritarismo (2). Essa disciplina (10) é do autoritarismo e 

da submissão (2), em que o respeito (11) é fundamentado 

no medo da punição (14). Disciplina negativa (16) é a falta 

de equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade (44). 

6) Explique o que você entende por indisciplina positiva.  

Quando há uma ousadia ou inconformismo [pelos alunos] 

com algo que não concordam (27). Concordo com o autor 

Zechi, que é uma indisciplina (15) praticada pelos alunos 

nas escolas (20) como um protesto (27) contra a violência 

simbólica utilizada pela instituição escolar (20) e, também, 

como uma maneira de contestar a exclusão que o sistema 

escolar (41) opera por meio de seus mecanismos 

disciplinares e punitivos (14) que são frequentemente 

autoritários (2). Quando o (a) aluno (a) questiona o 

professor (44) por ele não está ministrando sua aula (18) ou 

quando está passando conceitos preconceituosos e racistas 

(6). Os alunos descumprirem regras pré-estabelecidas (1), 

por não concordarem com elas (27).  Descumprimento de 

regras estabelecidas em forma de protesto devido à 

necessidade de mudança (33). Contribuição para algo, 

mesmo que contrário aos pensamentos da maioria [das 

pessoas] (40). Indisciplina movida pelo protesto contra o 

autoritarismo (27) das instituições (20), o que representa 

ousadia e criticidade (27). Indisciplina positiva não 

necessariamente tem o intuito de desobedecer às regras 

(19), mas sim de questioná-las quanto a sua obrigatoriedade 

(27). 

7) Explique a diferença e as similaridades entre 

insubordinação e indisciplina. 

Seria questionar (41) as maneiras como os conteúdos (6) ou 

regras são apresentados em salas de aula (4). Tanto a 

insubordinação (21) quanto a indisciplina (15) são 

descumprimentos de regras ou normas (19) (...) e 

regulamentos. (...) indisciplina (15) acontece em situações 
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em que o (a) aluno (a) deixa de cumprir (19) os combinados 

(45), regras e normas gerais da escola (4) e a 

insubordinação (21) é caracterizada nas situações em que o 

(a) aluno (a) deixa de cumprir uma ordem dada diretamente 

a ele por um professor (32) ou por outra autoridade da 

escola (25). (...), ambas podem ser interpretadas com 

desrespeito (11), caracterizando [como] indisciplina (15). 

Ambas condutas expressam protesto e inconformismo 

com o sistema (27) de regras impostas (2) e atos de 

rebeldia (19). Porém, a indisciplina (15) se caracteriza pelo 

descumprimento de regras gerais (1), de uma instituição 

(20), enquanto a insubordinação (21) expressa autonomia e 

se caracteriza pela desobediência de uma conduta pessoal 

imposta (2). A indisciplina (15) tem um caráter mais 

negativo (19) que a insubordinação (21). (...) ambos os 

comportamentos (5) são causados por uma insatisfação (22) 

seguida de uma contestação (27). A diferença é que na 

insubordinação (20) há insatisfação com alguma autoridade 

e desobediência (19) com alguma ordem enquanto na 

indisciplina (15) o descontentamento é com as normas 

impostas (2). 

8) Explique: “Muitas atitudes indisciplinares dos alunos 

podem estar relacionadas com os aspectos de 

insubordinação por eles não concordarem com as regras e 

as normas impostas nas salas de aula e nas escolas”. 

Essa frase está de acordo com o conceito de indisciplina 

positiva (27). (...) quando o aluno percebe o autoritarismo 

(2) dos atores do cenário escolar (4), sem uma contrarregra 

ele pode se rebelar (19) não concordando com determinadas 

atitudes (27) ou conteúdo (6) que o professor quer passar 

(18), causando a ligeira impressão ao profissional de que o 

aluno está sendo agressivo (15), quando na verdade ele 

apenas não concorda com o ponto de vista do professor (32) 

ou não está entendendo o que o professor quer ensinar (36). 

Esse seria um momento perfeito para uma adaptação no 

planejamento anual (33) e uma revisão nas práticas 

pedagógicas (18), aplicando os conceitos da 

Etnomatemática (26). Pelas maneiras de como são impostas 

as regras (2) ou combinados (45) pela escola e até mesmo 

pelos professores em salas de aula (33). Realmente, as 

regras são impostas (2) e na maioria das vezes os alunos 

não são consultados (44). Essas atitudes indisciplinares (5) 

é uma forma deles [alunos] demonstrarem que não estão 

satisfeitos com as regras pré-estabelecidas (27). É preciso 

que haja uma discussão democrática (41) entre a escola e o 

aluno para reverter essa situação (25). É a indisciplina 

discente (15), pois quando o aluno não se conforma com a 

validade ou objetivo de determinada norma (27) e, como 

ato de rebeldia (19) e protesto, não se submete às normas 

(1) e rompe [com] a disciplina (10). 

9) Explique se as atividades realizadas advindas do 

cotidiano dos alunos podem minimizar e/ou reduzir a 

indisciplina em sala de aula de Matemática. 

Acredito que toda realidade advinda do cotidiano dos 

alunos (26) reduz a indisciplina (15) das aulas de 
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Matemática (7), pois o aluno tem espaço para trazer os 

problemas da sua comunidade (46) e levar alguma solução, 

pois sente-se parte do contexto, interagindo melhor com o 

conteúdo (6) e com a convivência escolar (4). Com certeza 

minimizam a indisciplina (15), pois a Matemática (7) deixa 

de ser algo distante para eles (26), fazendo com que eles 

percebam que ela faz parte de seu cotidiano. (...) essas 

atividades (13) tornam o ensino (9) mais interessante (39) e 

significativo (38), chamando a atenção dos alunos para a 

disciplina (43) (Matemática). Os conteúdos matemáticos (6) 

são abstratos, distante do contexto de vida dos alunos (46), 

o que aumenta a dificuldade de compreensão (36) e o tédio 

na matéria (22). Muitas vezes os alunos [que] disseram que 

gostavam de matemática no Ensino Fundamental (43), mas 

quando chegam no Ensino Médio, esse sentimento dá lugar 

ao tédio e desgosto (22). Isso se dá pela abstração do 

conteúdo (6) de um nível para outro, uma vez que os 

conteúdos do [Ensino] Fundamental são mais próximos da 

vivência (26) que os conteúdos (6) do [Ensino] Médio. (...) 

através dessa pesquisa, conheci a Etnomatemática, que 

ressalta a importância da contextualização (26) no 

aprendizado dos alunos (9) e que, consequentemente, pode 

propiciar a redução da indisciplina (15).  (...) mas nem 

sempre irá funcionar devido a diversidade (46) da realidade 

dos alunos (26). Depende da maneira que for abordado (18) 

essas atividades (13). 

10) Explique que tipo de atividades matemáticas 

relacionadas com a vida diária dos alunos podem ser 

utilizadas em sala de aula para o desenvolvimento de 

conteúdos matemáticos. 

Atividades de proporção, de porcentagem e, 

principalmente, de medidas, de área e de perímetro (6) 

podem ser realizadas dentro do ambiente escolar (4) ou 

até mesmo nas próprias casas (46) [dos alunos]. Aulas 

práticas (31) envolvendo atividades realizadas por eles 

(13) [alunos] em seu dia a dia (26). Desde que iniciei na 

carreira de professora (28) inseri nas minhas atividades 

escolares (13) a Pedagogia de Projetos (28), (...) e 

desenvolvi vários planos de ações (18), percebendo que as 

incansáveis fórmulas e códigos (6), característicos do 

conteúdo (6) podem serem decifrados com atividades 

desafiadoras (13) e do cotidiano do aluno (26), por isso, 

dediquei a leituras e cursos (28) sobre Metodologias Ativas 

(31), visando uma forma descontraída (43) de assimilar o 

conteúdo programático (6). (...). Então, precisamos preparar 

as aulas práticas (31), transformando a escola (20) em um 

laboratório inclusivo (4) a todas as realidades sociocultural 

(46) do nosso aluno. Ademais, a Matemática (7) é o 

conteúdo (6) mais fácil de promover interdisciplinaridade 

(30). (...) Projeto GIMÁTICA (Gincana em Matemática) 

(31) (...). A Geometria na Natureza (...), “Matemática fiscal: 

exercendo a cidadania” (...) a Geometria no jardim da 

escola, (...), Matemática na Horta Escolar (...), “A 

Matemática iluminando uma consciência cidadã” (...), 

“Matemática Sustentável” (...), (31) Oficina: Grandezas e 
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Medidas no Cotidiano (6) (...), Oficina: Sólidos 

Geométricos e suas planificações (...), Oficina: Produção de 

textos na Matemática (29) (...), alguns gêneros utilizados: 

receitas culinárias, charges, histórias em quadrinhos, 

paródia, cordel, poemas e produção de livros literários, a 

oficina: A Geometria da quadra poliesportiva (31) (...), 

Oficina: A Matemática X Dinheiro,(...) e a Oficina: Cine 

Matemática. Um dos maiores exemplos é o trabalho com 

números decimais que estão presentes no dia a dia de todos 

(26). Atividades relacionadas à Geometria (13), como 

cálculos de áreas e de ângulos (6), além de cálculos com 

porcentagem, matemática financeira e unidades de medida. 

Exemplificar o conteúdo (6) com fatos vivenciados pelos 

alunos (26) na vida cotidiana. Um exemplo atual é a 

Pandemia (26), em que é possível trabalhar com função 

exponencial (6) e análise de gráficos, bem como 

conscientização e humanização (23). Além disso, alguns 

exemplos: futebol e probabilidade ou análise combinatória 

ou geometria (6); consumismo e matemática financeira 

(26); impostos/contas e números racionais mais 

porcentagem; música e períodos/sequência/frações. São 

muitas possibilidades (46). 

11) Em sua opinião, quais comportamentos dos alunos em 

sala de aula de Matemática podem ser considerados como 

indisciplina ou insubordinação? Explique a sua resposta. 

Quando [os alunos] não aceitam as regras (19) ou 

combinados (45) impostos (2). Indisciplina (15) seria 

responder ao professor (15) e colar em provas (19) e a 

insubordinação (21) seria argumentar com um professor 

(44) quanto às regras impostas (2) na escola. (...) 

indisciplina (15) é quando o aluno tem atos agressivos (5) e 

de desrespeito (11) à autoridade do professor e dos colegas 

como: ausentar da sala de aula sem a permissão do 

professor (19), destruir objetos dos colegas ou pegar sem 

permissão (12), jogar bola de papel (15), colocar cola na 

cadeira do professor (47), dentre outras atitudes (5) que, 

muitas vezes, os impede de ministrarem suas aulas (18) de 

maneira tranquila e produtiva (38). Já a Insubordinação (21) 

(...), consiste em contrapor o professor (37) por não aceitar 

determinadas atitudes (27) que exclua um ou mais aluno 

(8). Alunos perturbando os demais (11), desrespeitando o 

professor e colegas (12). Comportamentos (5) como não 

realizar as atividades (13), atrapalhar a explicação da aula 

(19) e desobedecer às normas que foram previamente 

apresentadas (1) e discutidas com os alunos (44). Não 

obedecerem aos comandos diretos do professor (19). Como 

indisciplina (15), eu caracterizo os comportamentos (5) 

agressivos e desrespeitosos (19) com o professor e colegas, 

seja por achar que sabe demais a matéria (27) ou por não 

saber (36) e não se interessar (22); piadinhas e comentários 

desnecessários (11) fora de hora para chamar atenção (15); 

copiar exercícios (13) sem procurar ajuda antes (38). Já a 

insubordinação (21), quando o aluno não compreende (36) 

o método utilizado (31), mas sim de outra maneira e 

questiona a correção (27); quando questiona sobre a 
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necessidade de aprender (9) a Matemática (7); quando 

conversa em tempo indevido (32) para ajudar ou tirar 

dúvidas com o colega. 

12) Você acredita que compreendendo a indisciplina dos 

alunos como um aspecto positivo, é possível auxiliá-lo (a) 

na transformação de sua prática docente ao utilizar as 

perspectivas da Etnomatemática e da Insubordinação 

Criativa? Em caso afirmativo, justifique como esse 

processo pode acontecer. 

Procuro ouvir os alunos (32), dando oportunidade para 

que eles se expressem e exponham suas opiniões (44), 

visto que através do diálogo, conhecemos a realidade de 

cada um (46). (...) se eu como professora tento entender 

(33) que o meu aluno não está participando da aula (43) por 

não está entendendo os pré-requisitos básicos da 

Matemática (36), por não se sentir incluído no contexto da 

sala de aula (8), por a escola não aproveitar os saberes (26) 

que ele traz da sua comunidade (46), e transformar esses 

fatores em oportunidade (48), planejando aulas (18) com 

revisão de conteúdo (6), incluído exemplos que cita o 

sociocultural do aluno (46), desenvolvendo projetos 

pedagógicos (28) para alinhar a prática à teoria (24), 

considero que esta é a oportunidade para transformar minha 

aula (18), tornando-a mais agradável e valiosa (43), 

inserindo o aluno no contexto da sala de aula (8) e 

futuramente no mercado de trabalho (40), fazendo valer o 

papel social da escola (23) que é transformar e melhorar a 

vida do cidadão (42). Quando mantemos uma relação de 

respeito (11) e diálogo com nossos alunos (44), quando a 

relação é democrática (32), temos um retorno positivo de 

nossos alunos (3). (...) compreender as origens (33) da 

indisciplina do aluno (15), seja ela um protesto ou fuga, 

permite a análise das dificuldades do discente (36). Além 

disso, possibilita a autocrítica (33) de metodologias (31) e 

práticas pedagógicas (18), a fim de melhorá-las e adaptá-las 

conforme a necessidade daquele grupo (46). Ao conhecer a 

Etnomatemática (26), a Insubordinação Criativa (37) e a 

Indisciplina Positiva (27), eu posso compreender melhor as 

necessidades dos alunos (32) e suas insatisfações (22) e 

promover um ensino dinâmico (9) e contextualizado (26). 

(...) não acho que seja algo fácil de se fazer (18) e nem que 

realmente valha a pena (40) devido a porcentagem de 

alunos que irá alcançar (8). Indisciplina (15) ao meu ver não 

tem um aspecto positivo (49), mas podemos entendê-la, 

porque pode advir de vários fatores externos (46), como, 

por exemplo, o ambiente familiar (12) ou mesmo a 

sociedade onde está inserido o aluno (46). 

 

(45) Combinados 

 

 

 

 

 

 

(46) Contexto sociocultural 

 

 

 

 

 

 

(47) Constrangimento 

 

 

 

 

 

 

(48) Transcendência 

 

 

 

 

 

 

(49) Dificuldade com 

conceituação 

 

 

 

 

 

 

 

(50) Direitos e Deveres 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Ao finalizar o procedimento de determinação dos códigos preliminares no 

processo de codificação aberta, o professor-pesquisador prosseguiu com a determinação 

das categorias conceituais por meio da codificação axial. 
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3.5.3 Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Final 

 

O quadro 32 mostra as categorias conceituais definidas no processo de 

codificação axial, com base na análise dos códigos preliminares elaborados na fase da 

codificação aberta. 

 

Quadro 32: codificação axial do questionário final 

Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(4) Ambiente Escolar 

(6) Conteúdos Escolares 

(7) Disciplinas Curriculares 

(13) Execução das Tarefas e Atividades 

(17) Desempenho Escolar 

(18) Prática Docente 

(20) Instituição de Ensino 

(28) Desenvolvimento Docente 

(29) Recursos Didáticos 

(36) Dificuldade na Aprendizagem 

(42) Difusão do Conhecimento 

(49) Dificuldade com conceituação 

(50) Direitos e Deveres 

Ambiente Escolar 

Subcategoria: Disciplina 

(1) Cumprimento de Normas e Regras 

(3) Disciplina Positiva 

(5) Comportamento dos Alunos 

(10) Disciplina Escolar 

(16) Disciplina Negativa 

(45) Combinados 

Subcategoria: Indisciplina 

(2) Imposição das Regras 

(14) Punição e/ou Castigo 

(15) Indisciplina Escolar 

(19) Desrespeito às Normas e Regras 

(22) Desinteresse pela Escola e/ou Estudo 

(25) Intervenção da Direção Escolar e/ou Família 

(27) Indisciplina Positiva 

(34) Estratégias Tradicionais de Ensino 

(47) Constrangimento 

(8) Equidade nas Normas e Regras 

(21) Insubordinação 

(33) Postura dos Professores 

(37) Insubordinação Criativa 

(39) Interesse pela Escola e/ou Estudo 

(40) Outros Contextos Disciplinares 

(41) Discussão de Normas e Regras 

 

Insubordinação Criativa 
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(9) Ensino e Aprendizagem 

(11) Respeito ao Próximo  

(12) Ensinamentos e Valores Advindos de Casa 

(23) Importância dos Estudos e/ou do Conhecimento 

(24) Ação Pedagógica 

(26) Conexão da Matemática com o Cotidiano dos 

alunos 

(30) Interdisciplinaridade da Matemática 

(31) Metodologia de Ensino 

(32) Interação entre Professores e Alunos 

(38) Aprendizagem com Significado 

(43) Motivação 

(44) Diálogo 

(46) Contexto sociocultural 

(48) Transcendência 

Ação Pedagógica da 

Etnomatemática 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Após a finalização da apresentação e análise dos dados coletados e da condução 

das codificações aberta e axial, o professor-pesquisador iniciou a fase interpretativa 

desse estudo por meio da redação das categorias conceituais. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 UTILIZANDO AS CATEGORIAS CONCEITUAIS PARA A 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A utilização da Teoria Fundamentada nos Dados para a condução desse estudo, 

possibilitou que o professor-pesquisador compreendesse a sua problemática de uma 

maneira holística por meio da seguinte questão de investigação: 

 

Como os professores de Matemática podem compreender a indisciplina 

dos alunos como um aspecto positivo que possa auxiliá-los na 

transformação da própria prática docente de acordo com as perspectivas 

da Etnomatemática e da Insubordinação Criativa? 

 

Inicialmente, os dados foram definidos e analisados com a utilização da 

amostragem teórica por meio da qual o professor-pesquisador anotou as palavras, os 

termos, as expressões e as frases que possibilitaram a identificação dos códigos 

preliminares e, posteriormente, a elaboração das categorias conceituais. 

Esse procedimento favoreceu o desenvolvimento de uma estrutura teórica e 

metodológica baseada nos pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados 

(CASSIANI, 1994). Assim, as diferentes realidades dos professores de Matemática das 

escolas nas quais esse estudo foi conduzido auxiliou o professor-pesquisador em sua 

análise dos dados, bem como na interpretação dos resultados que foram obtidos nessa 

investigação. 

O quadro 33 mostra as categorias conceituais obtidas a partir das codificações 

aberta e axial que foram elaboradas por meio da triangulação dos dados. 

 

Quadro 33: Categorias conceituais obtidas a partir das codificações aberta e axial 

CATEGORIAS CONCEITUAIS 

Categoria Conceitual:  Ambiente Escolar 

(4) Ambiente Escolar 

(6) Conteúdos Escolares 

(7) Disciplinas Curriculares 

(13) Execução das Tarefas e Atividades 

(17) Desempenho Escolar 

(18) Prática Docente 
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Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador. 

 

A seguir, apresenta-se a interpretação dos resultados obtidos por meio da 

redação do texto de cada uma das categorias conceituais identificadas nesse estudo. 

 

(20) Instituição de Ensino 

(28) Desenvolvimento Docente 

(29) Recursos Didáticos 

(36) Dificuldade na Aprendizagem 

(42) Difusão do Conhecimento 

(49) Dificuldade com conceituação 

(50) Direitos e Deveres 

Subcategoria Conceitual: Disciplina 

(1) Cumprimento de Normas e Regras 

(3) Disciplina Positiva 

(5) Comportamento dos Alunos 

(10) Disciplina Escolar 

(16) Disciplina Negativa 

(45) Combinados 

Subcategoria Conceitual: Indisciplina 

(2) Imposição das Regras 

(14) Punição e/ou Castigo 

(15) Indisciplina Escolar 

(19) Desrespeito às Normas e Regras 

(22) Desinteresse pela Escola e/ou Estudo 

(25) Intervenção da Direção Escolar e/ou Família 

(27) Indisciplina Positiva 

(34) Estratégias Tradicionais de Ensino 

(47) Constrangimento 

Categoria Conceitual:  Insubordinação Criativa 

(8) Equidade nas Normas e Regras 

(21) Insubordinação 

(33) Postura dos Professores 

(37) Insubordinação Criativa 

(39) Interesse pela Escola e/ou Estudo 

(40) Outros Contextos Disciplinares 

(41) Discussão de Normas e Regras 

Categoria Conceitual:  Ação Pedagógica da Etnomatemática 

(9) Ensino e Aprendizagem 

(11) Respeito ao Próximo  

(12) Ensinamentos e Valores Advindos de Casa 

(23) Importância dos Estudos e/ou do Conhecimento 

(24) Ação Pedagógica 

(26) Conexão da Matemática com o Cotidiano dos alunos 

(30) Interdisciplinaridade da Matemática 

(31) Metodologia de Ensino 

(32) Interação entre Professores e Alunos 

(38) Aprendizagem com Significado 

(43) Motivação 

(44) Diálogo 

(46) Contexto sociocultural 

(48) Transcendência 



 

202 

 

4.1 Interpretação das Categorias Conceituais 

 

Para Geertz (1973), a descrição densa da análise textual qualitativa concretiza-se 

por meio da elaboração de categorias que são evidenciadas durante o processo analítico 

desse estudo. Essa abordagem visa apresentar as categorias determinadas para 

fundamentar e validar essa descrição a partir de interlocuções empíricas das 

informações extraídas por meio dos instrumentos de coleta de dados. 

Destaca-se também que a descrição dessas categorias também conteve citações 

diretas dos participantes do estudo, que foram criteriosamente selecionadas para 

propiciar uma representação aprofundada da problemática analisada nessa pesquisa 

(MORAES, 2003), possibilitando o desenvolvimento da interpretação dos resultados 

obtidos com o auxílio do referencial teórico desenvolvido na revisão de literatura desse 

estudo. 

Por conseguinte, no decorrer da fase analítica conduzida nessa investigação, o 

professor-pesquisador analisou as informações, interpretando-as com base nos dados 

que foram codificados por meio das codificações preliminares e, em seguida, com a sua 

categorização conceitual realizada com a utilização da codificação axial. 

De acordo com o procedimento analítico baseado na Teoria Fundamentada nos 

Dados foram identificadas, por meio das codificações aberta e axial dos dados coletados 

nas categorias e subcategorias relacionadas com a problemática desse estudo. A seguir, 

apresenta-se a descrição de cada uma das 3 (três) categorias e 2 (duas) subcategorias 

que foram identificadas por meio das codificações aberta e axial. 

 

4.1.1.  Categoria Conceitual: Ambiente Escolar  

 

A escola é um ambiente de aprendizagem que possibilita o encontro de vivências 

sociais e culturais diferenciadas que refletem as relações estabelecidas pela sociedade. 

Assim, no ambiente escolar, para que uma educação democrática seja construída, existe 

a necessidade de que a disciplina seja resultado de uma escolha voluntária e livre de 

comportamentos, possibilitando o enriquecimento dos conhecimentos escolares, 

inclusive, o matemático. 

Nesse sentido, é importante que o clima da sala de aula seja de liberdade, 

colaboração, cooperação e tolerância para possibilitar que os alunos tenham consciência 
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dos seus direitos e deveres. Desse modo, essa autonomia poderá conduzir os alunos a 

uma forma de autodisciplina, contudo, é necessário que os professores adotem uma 

atitude democrática, mas gentil e firme nas salas de aula. 

Consequentemente, essa categoria conceitual buscou compreender o ponto de 

vista dos participantes desse estudo com relação às questões disciplinares e 

indisciplinares em salas de aula de Matemática, bem como obter informações sobre o 

seu cotidiano escolar, assim como de suas experiências e vivências em relação à 

implantação dos regulamentos relacionados com a disciplina escolar. 

Nesse direcionamento, Garcia (2009) comenta que os professores se sentem 

aprisionados pelas normas disciplinares, sendo que os alunos dispõem desses 

regulamentos para insubordinarem a autoridade desses profissionais, pois discordam da 

imposição dessas normas. Desse modo, o participante M3 relatou que a “maioria dos 

nossos alunos tem uma criatividade enorme para produzir determinados 

comportamentos e temos que aproveitá-la para trazer isso para o lado positivo da 

aprendizagem”. 

Tradicionalmente, o clima de sala de aula pode ser caracterizado pela obediência 

e quietude, sendo formada por alunos receptores de conhecimentos, inclusive o 

matemático. Contudo, esse ambiente disciplinador propicia uma lacuna no 

desenvolvimento da capacidade crítica, do pensamento reflexivo, da iniciativa 

individual e do potencial criativo dos alunos. Nesse sentido, a participante F2 destacou 

que a: 

(...) gente precisa canalizar a criatividade do aluno e quando ele vai 

falar para o pai dele que não gosta da escola, é porque a escola não 

fala a língua dele, então, o aluno gosta de brincadeiras e, em um dado 

momento, os professores poderiam trazer para o contexto da sala de 

aula algum tema que fizesse sentido para os alunos. 

 

Corroborando com essa asserção, o participante M3 comentou que “cabe ao 

professor, tentar fazer a aula um pouco mais atrativa, sair um pouquinho do tradicional, 

da caixinha e do cuspe e giz, para tentar trazer esse aluno para as aulas através do uso 

de outras metodologias contextualizadas”. 

Por conseguinte, Rosa (2010) afirma que as normas e regras podem ser 

culturalmente definidas e pactuadas, mas existem abordagens disciplinares que podem 

ser inapropriadas para o contexto escolar. Então, a indisciplina pode ser desencadeada 
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em salas de aula por causa da incongruência da vida escolar dos alunos com as 

atividades relacionadas com o seu cotidiano. 

Assim, é importante que a disciplina escolar esteja desvinculada do método 

tradicional de ensino que, geralmente, é repressivo e autoritário para que possa 

emancipar os alunos na promoção de sua autonomia. Nessa perspectiva, o participante 

M3 ressaltou a importância de que os professores: 

(...) não fiquem só no ensino tradicional, achando que tá sendo o 

máximo, pois sem uma mudança de atitude, acabamos contribuindo 

para o aumento da indisciplina, pois ficamos na mesmice, não usamos 

um recurso audiovisual e, talvez, poderíamos usar o espaço externo da 

escola para que os alunos consigam enxergar além das quatro paredes 

da sala de aula. 

 

Assim, Rosa (2010) argumenta sobre a importância de os professores 

escolherem uma ação pedagógica baseada no cotidiano dos alunos para desencadear o 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática em salas de aula. Essa ação busca o 

rompimento com o status quo por meio da elaboração de atividades curriculares 

matemáticas críticas, reflexivas e culturalmente relevantes que são mais atraentes para 

os alunos, possibilitando o desenvolvimento do interesse e da motivação para o estudo 

desse campo do conhecimento. Nesse contexto, a participante F8 salientou que a: 

(...) maioria dos alunos tem uma aversão à Matemática, que é 

considerada um bicho de sete cabeças. Os alunos têm essa dificuldade 

e não estão dispostos a vencer essa barreira e, criam esse preconceito 

com ela e, às vezes, eles preferem ter esses comportamentos 

inadequados. Então, os alunos têm que tentar resolver essa 

dificuldade. 

 

Corroborando com essa asserção, o participante M7 acrescentou que: 

(...) especificamente na Matemática, eu acho que o desinteresse por 

essa disciplina é o comportamento que mais predomina e, eu também 

acho que a bagunça e coisas do gênero é inerente a qualquer 

disciplina, mas o desinteresse, talvez, seja uma prática que aparenta na 

sala de aula de Matemática e eu acho que essa questão da 

contextualização é que vem para trazer sentido para os alunos. 

 

Dessa maneira, é importante que as escolas implementem políticas públicas e 

programas que se ajustam aos objetivos, aos valores e à filosofia da comunidade 

escolar, pois essa ação pedagógica está centrada na resolução de conflitos que são 

desencadeados no ambiente escolar. Por conseguinte, Filho (2009) afirma que: 
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Precisamos deixar de ensinar “o que pensar” para começar a ensinar 

“como pensar” – como trabalhar em equipe. O que não faltam são 

ideias criativas e inovadoras para uma reforma escolar. Devemos 

escolher os programas que funcionam; devemos implementar as 

estratégias que já provaram sua eficácia (p. 274). 

 

Nesse sentido, os professores podem se conscientizar sobre a necessidade da 

utilização de ações pedagógicas contextualizadas na vida diária dos alunos em 

detrimento às práticas escolares tradicionais, optando por disponibilizar um processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática inovador com a utilização de modos 

pedagógicos diferenciados que utilizem os saberes e fazeres que os alunos trazem para o 

ambiente escolar. 

Em concordância com esse contexto, Rosa e Orey (2017) argumentam que essa 

ação pedagógica enfatiza a importância da comunidade para a escola, buscando conectar 

a matemática escolar com as práticas matemáticas desenvolvidas localmente. Nesse 

sentido, é necessário que o currículo escolar promova uma valorização do 

comportamento dos alunos em salas de aula. 

 

4.1.1.1 Subcategoria Conceitual: Disciplina (Positiva/Negativa) 

 

O sistema educacional busca valorizar um processo disciplinatório que 

domestica e controla os alunos por meio da propagação de regras e normas impostas que 

são definidas hierarquicamente pelo sistema escolar. Esse processo inviabiliza a 

reflexão dos alunos, impossibilitando a reflexão sobre a relevância das relações de 

convivência que devem ser construídas no ambiente escolar.  

Desse modo, os 8 (oito) participantes desse estudo entendem que a disciplina 

está relacionada com o cumprimento de regras pré-estabelecidas, além de 

compreenderem que as ações disciplinares estão atreladas às atitudes e aos 

comportamentos desejáveis dos alunos. Conforme o participante M3, a disciplina é o 

“conjunto de regras formais ou informais de comportamento e conduta que se deve ter 

no ambiente escolar” enquanto a participante F2 afirmou que “busco inovar minhas 

aulas com metodologias ativas e dialogar com os alunos desinteressados para melhorar 

seu comportamento em sala de aula”. 

Esses participantes também afirmaram que a disciplina está relacionada com o 

cumprimento de regras, normas, condutas e comportamentos pré-estabelecidos. Assim, 
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o participante M7 afirmou que a disciplina “é um conjunto de regras de conduta e 

obrigações comportamentais definidas a fim de estabelecer a ordem” enquanto a 

participante F8 comentou que disciplina “é a capacidade de obedecer às normas e 

autoridades pelo bem comum”. 

Nesse direcionamento, os padrões disciplinares estão involucrados no ambiente 

escolar e os critérios adotados para a verificação de comportamentos considerados 

indisciplinados são distintos, diversos e se transformam nos contextos escolar e social. 

Conforme esse contexto, Rego (1996) afirma que a disciplina não é um comportamento 

estático, uniforme e nem universal, enquanto Rosa (2010) afirma que a disciplina é 

influenciada por fatores socioculturais, sendo que as normas e regras utilizadas no 

espaço escolar necessitam ser discutidas e problematizadas com os alunos. 

Além disso, os resultados obtidos nesse estudo mostraram que esses 

participantes explicaram que a disciplina tem um caráter positivo porque possibilita que 

os professores preparem e ministrem as suas aulas para que os alunos sejam bem-

sucedidos nas escolas. Esse tipo de disciplina também está relacionado com a empatia e 

o respeito mútuo que são desencadeados no ambiente escolar de uma maneira 

encorajadora e afetuosa a partir da utilização de comportamentos gentis e firmes que 

envolvem os alunos no processo de tomada de decisões e que adquiram sentido no 

contexto cultural dos alunos. 

Assim, a disciplina positiva busca discutir os limites comportamentais 

necessários em sala de aula por meio do estabelecimento de diálogos e cooperação entre 

os professores e alunos ao promover o desenvolvimento da autonomia dos alunos para 

que possam discutir a imposição de normas e regras no contexto escolar. 

Conforme o participante M5, a disciplina pode ter um caráter positivo “desde 

que ela seja para todos sem distinção e que seja aplicada para que possamos ter a clareza 

do que é permitido e o que não é, para ajudar os alunos” enquanto a participante F6 

destacou que a disciplina positiva “é o conjunto de regras de um determinado grupo 

social” enquanto a participante F2 afirmou que a “disciplina positiva é um método em 

que a disciplina é ensinada de maneira respeitosa e encorajadora, a partir do uso de 

ferramentas que são ao mesmo tempo gentis e firmes”. 

De modo similar, o participante M7 comentou que a disciplina positiva está 

“baseada no respeito e na autonomia dos alunos para discutir a imposição de regras”, a 

participante F8 reforçou que a “disciplina positiva é a capacidade de estabelecer normas 

e limites mantendo os diálogos e promovendo o respeito e a empatia” enquanto o 
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participante M5 afirmou que esse tipo de disciplina “é algo que precisa ser melhorado e 

trabalhado para que ambas as partes (professores e alunos) entrem em concordância”. 

Nesse direcionamento, Naker e Sekitoleko (2009) comentam que a disciplina 

positiva tem como objetivo auxiliar e beneficiar os alunos e, também, os professores 

com a disponibilização de um processo de ensino e aprendizagem que propõe o 

desenvolvimento de atividades de lazer e de distração, contudo, que seja conduzido com 

pulso, firmeza e gentileza em relação às regras e normas adotadas nas salas de aula. 

Contudo, para Nelsen (2015), a disciplina positiva se constitui de uma 

abordagem prática, filosófica e sociológica, que possibilita o desenvolvimento de um 

modelo educativo e de uma proposta pedagógica que são compostas pela firmeza, pelo 

afeto e pela empatia que os professores demonstram para com os seus alunos. 

Em contrapartida, esses participantes afirmaram que a disciplina pode 

desenvolver um caráter negativo quando os alunos são orientados a permanecerem 

calados em sala de aula para manter uma falsa harmonia no ambiente escolar. Assim, 

essa disciplina se fundamenta em regras e normas obsoletas que podem gerar ansiedade, 

depressão e agressividade nos alunos, pois é baseada no castigo, no autoritarismo e na 

submissão, nas quais o respeito aos professores está baseada no medo e na punição. 

Dessa maneira, para a participante F8 a “disciplina escolar negativa, se aplicada 

em excesso, pode atrapalhar tanto o aprendizado dos alunos quanto a convivência 

desses com os professores”. Desse modo, Parrat-Dayan (2018) comenta que disciplina 

negativa emerge quando existe uma relação exagerada entre a disciplina e a obediência 

ou a disciplina e a submissão. Nesse caso, o elemento negativo da disciplina está 

relacionado com a conduta dos alunos que os professores classificam como inadequada 

ou inapropriada de acordo com as normas vigentes, pois prejudica o convívio diário, 

bem como o desempenho no ambiente escolar. 

Por outro lado, a participante F8 alegou que a “disciplina negativa é a falta de 

equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade”, a participante F4 comentou que 

“em salas de aula, eu vejo muito o autoritarismo por parte do professor” enquanto a 

participante F6 destacou que a disciplina negativa é “baseada no castigo e no 

autoritarismo”. 

De modo semelhante, o professor participante M7 comentou que “esse tipo de 

disciplina está relacionado com o autoritarismo e a submissão, pois o respeito aos 

professores é fundamentado no medo e na punição”. Diante desse contexto, a disciplina 

negativa pode ser originada pelos professores com o autoritarismo para que eles possam 
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manter a ordem nas salas de aula, podendo causar transtornos ocasionados por esse tipo 

de relações de poder. 

Nesse sentido, Santos (2001) argumenta que a disciplina negativa se fundamenta 

no excesso de relações de poder que impossibilitam o reconhecimento dos alunos, bem 

como impedem o exercício de sua autonomia e liberdade. Assim, para Zechi (2008), os 

alunos podem reagir agressivamente quando buscam a ruptura do status quo excludente 

e injusto ao combaterem as normas e regras disciplinares e as relações de poder 

operantes no sistema escolar. 

Os resultados desse estudo mostraram que esses participantes também se 

preocupam com o processo de ensino e aprendizagem em Matemática ao enfatizarem a 

importância de compreenderem o contexto cultural matemático que se transforma 

conforme as diferenças nacionais e os ambientes sociais distintos. Assim, um 

entendimento mais compreensivo sobre a disciplina negativa pode auxiliar no 

desenvolvimento e na implementação de técnicas e estratégias que apoiam os 

professores na escolha de metodologias e práticas docentes que visam melhorar a 

aquisição do conhecimento matemático dos alunos. 

Desse modo, a participante F2 afirmou que a disciplina negativa pode interferir 

no “bom andamento da sala de aula e no comprometimento dos alunos com o ensino e a 

aprendizagem, pois os objetivos da aprendizagem não estão bem definidos” enquanto a 

participante F8 comentou que a “disciplina dos alunos é um fator decisivo para o 

aprendizado deles, então torna-se necessária uma discussão sobre esse assunto”. 

Assim, para Jesus (2004), as instituições de ensino se desvinculam da imagem 

de que são espaços de ascensão econômica e social, propiciando a desvalorização do 

saber escolar. Similarmente, Rosa (2010) comenta que as instituições de ensino aplicam 

normas e regras que destacam o seu poder controlador e regulador (disciplina negativa). 

Desse modo, a disciplina escolar deve ser discutida em um ambiente democrático que 

busca promover o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática. 

Por outro lado, os resultados desse estudo mostraram que 8 (oito) participantes 

afirmaram que a indisciplina pode influenciar o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática, pois atrapalha o desempenho escolar dos alunos, bem como a sua 

concentração e o seu comprometimento e perseverança, causando desconforto e estresse 

na realização das tarefas propostas em salas de aula. 
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Nessa perspectiva, a participante F8 afirmou que a “indisciplina atrapalha de 

forma direta no aprendizado dos alunos que ainda se interessam na Matemática” 

enquanto a participante F4 destacou que a “indisciplina pode influenciar negativamente 

a aprendizagem, pois faz um ambiente tumultuado, confuso, que não combina com o 

processo de ensino e aprendizagem em qualquer que seja a disciplina”. 

Ressalta-se que, para Reinke, Lewis-Palmer; Merrell (2008), a percepção dos 

professores com relação aos alunos pode contribuir para a ocorrência da indisciplina em 

salas de aula, pois esses profissionais também são os responsáveis para orientar os 

discentes no desenvolvimento de seus comportamentos, podendo direcioná-los para 

uma melhoria de seu desempenho escolar. 

Continuando com a discussão sobre indisciplina 4 (quatro) participantes 

afirmaram que a metodologia utilizada nas aulas de Matemática pode ocasionar ou 

influenciar a ocorrência de indisciplina nos ambientes escolares. No entanto, para 3 

(três) participantes, a indisciplina depende da maneira como os conteúdos matemáticos 

são trabalhados em sala de aula. 

Por conseguinte, o participante M3 afirmou que “dependendo da metodologia 

utilizada nas aulas de Matemática, elas podem se tornar mais ou menos atrativas 

contribuindo assim para a ocorrência da indisciplina na sala de aula” enquanto o 

participante M7 comentou que a “descontextualização da Matemática é muito comum 

em salas de aula, estando desconectada dos alunos, podendo provocar, em alguns casos, 

atitudes insubordinadas e indisciplinadas”. 

Assim, a manifestações de inquietação ou desatenção dos alunos podem ser 

consideradas como ações indisciplinares que influenciam o processo de ensino e a 

aprendizagem em Matemática. No entanto, obedecer, fazer silêncio, prestar atenção, 

conformar-se com as regras estabelecidas não auxilia no desenvolvimento de alunos 

democráticos e autônomos. Nesse direcionamento, La Taille (1998) afirma que a: 

(...) (in)disciplina muitas vezes é gerada porque o aluno se sente 

inferior, por não conseguir agradar o professor no que lhe é proposto. 

Os educadores se encontram num verdadeiro dilema, só sabem 

reclamar dos alunos, às vezes não são capazes de identificar a causa 

do problema e tentar uma solução. Acabam rotulando os mesmos, por 

isso cada vez mais está se tornando um problema polêmico, onde há 

uma frustração tanto para os alunos como para a família e para a 

escola (p. 271). 

 

De acordo com esse contexto, os professores podem promover mudanças 

pedagógicas em suas práticas docentes com o objetivo de mobilizar um processo de 
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interação e participação autônoma dos alunos no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática, visando uma melhoria em seu desempenho escolar. 

 

4.1.1.2 Subcategoria Conceitual: Indisciplina (Positiva) 

 

É importante que os professores se conscientizem sobre a necessidade de se 

capacitarem para que possam mediar as diferentes situações indisciplinares que ocorrem 

em salas de aula de Matemática. Nesse sentido, Rosa (2010) argumenta sobre a 

importância de os professores utilizarem estratégias e técnicas pedagógicas para um 

melhor atendimento das necessidades dos alunos, bem como auxiliá-los na tomada 

decisões. Contudo, as salas de aula podem produzir alunos indisciplinados, pois os 

professores, frequentemente, utilizam normas e regras disciplinares como dispositivos 

de controle, correção e treinamento. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostraram que, com relação à indisciplina, os 

8 (oito) participantes afirmaram que esse tipo de comportamento significa o 

descumprimento de normas e a desobediência de regras estabelecidas para o ambiente 

escolar. Conforme o participante M3, a “indisciplina é sinônimo de mal comportamento, 

falta de educação de desobediência de normas e regras” enquanto a participante F2 

comentou que a “indisciplina é o desrespeito e a falta de limites que gera um 

ambiente não favorável para a aprendizagem”. 

Desse modo, D’Ambrosio (1997) argumenta que a indiferença e a desmotivação 

em relação aos conteúdos matemáticos podem direcionar os alunos para um aumento da 

indisciplina, que pode estar relacionada com o desenvolvimento de um processo de 

ensino e aprendizagem desinteressante, obsoleto, chato e desmotivador. 

Nesse direcionamento, esses participantes presenciaram atos indisciplinares em 

suas salas de aulas como: conversa fora de hora, brigas, palavras de baixo calão, 

desinteresse, falta de limites e dificuldades com o aprendizado, utilizar os celulares e 

incomodar os colegas. Dessa maneira, o participante M5 acrescentou que o “mais 

comum é quando estamos ensinando um conteúdo novo e alguns alunos iniciam uma 

conversa, fora do propósito do tema abordado, mostrando-se desinteressados e 

incomodam quem quer aprender”. 

É importante ressaltar que o entendimento dessa conceituação pode ter 

perspectivas distintas, considerando que Parrat-Dayan (2018) afirma que: 
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(...) se, para um professor, indisciplina é não ter o caderno organizado; 

para outro, uma turma será caracterizada como indisciplinada se não 

fizer silêncio absoluto e já para um terceiro, a indisciplina até poderá 

ser vista de maneira positiva, [sendo] considerada sinal de criatividade 

e de construção de conhecimentos (p. 19). 

 

Consequentemente, essas concepções de poder e as suas incidências sobre os 

alunos estão relacionadas com os modos pelos quais os professores lidam com os atos 

indisciplinares desencadeados em salas de aula por meio do adestramento, da 

docilização e de outras formas comportamentais de submissão às regras e às normas 

previamente estabelecidas. 

Nesse contexto, Timothy (2008) afirma que a indisciplina pode ser considerada 

como qualquer ato que não se conforma com os valores sociais e normas impostas pelas 

instituições de ensino que tem como objetivo a aplicação de regras e normas 

comportamentais. Por conseguinte, a indisciplina está relacionada com a obediência e 

submissão às regras que provocam comportamentos inadequado, rebeldia ou 

discordância de pontos de vista. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostraram que esses participantes 

descreveram os principais comportamentos ou situações indisciplinares que lidam nas 

aulas de Matemática em seu cotidiano escolar, como, por exemplo, conversas paralelas, 

falta de respeito com os colegas e professores, agressão física e gestos obscenos. 

Esses participantes também comentaram sobre a intolerância à dificuldade de 

aprendizado alheio, movimentação na sala de aula em horas impróprias, realização de 

atividades de outras disciplinas, desacato aos professores, descumprimento de regras e 

normas, responder aos professores, trapacear nas avaliações, ausentar das aulas sem 

permissão, jogar bola de papel e colocar cola na cadeira dos professores. 

Por conseguinte, a participante F2, afirmou que a “indisciplina ocorre quando 

o aluno tem atos agressivos e de desrespeito à autoridade do professor e dos colegas, 

impedindo-os de ministrarem suas aulas de maneira tranquila e produtiva”. De modo 

semelhante, o participante M7 explicou que: 

Considero a indisciplina quando, em determinada situação, um aluno 

falta com respeito a mim e aos colegas de turma, seja por bullying, 

agressões físicas ou orais, comentários maldosos, gestos obscenos, etc. 

Dentre todos, presencio mais o bullying, a intolerância à dificuldade 

de aprendizado do colega e as discussões orais. 

 

De acordo com esse contexto, ressalta-se que o participante M7 relatou que há 

ocorrências frequentes de situações indisciplinares em suas aulas, apesar desse professor 
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se conscientizar sobre a proposição, elaboração e utilização de atividades curriculares 

envolvendo a interdisciplinaridade, a resolução de problemas e o trabalho em grupo. 

Por conseguinte, infere-se que um dos fatores relacionados com essa situação 

pode estar associado ao tempo de docência desse participante (aproximadamente, um 

ano e meio), que é considerado como um profissional em início de carreira no sistema 

educacional. Nesse sentido, Ilha e Krug (2016) afirmam que os atos indisciplinares dos 

alunos são considerados como os principais problemas e dificuldades enfrentados pelos 

professores que estão iniciando a carreira docente. 

Contudo, é importante ressaltar que essas ações indisciplinares estão em 

concordância com os resultados obtidos no estudo conduzido por Bowen, Jenson e 

Clark (2004) que estão relacionados com as normas e regras impostas no ambiente 

escolar, que possibilitaram a elaboração de uma relação com dez principais condutas 

comportamentais desencadeadas em salas de aula. Em concordância com esse ponto de 

vista, Pappa (2004) argumenta que os comportamentos como “xingar, insultar, agredir 

verbalmente, brigar, ameaçar, faltar com respeito, zombar, desobedecer, intimidar, 

empurrar” (p. 93) também podem ser classificados como atos indisciplinares. 

Nesse direcionamento, os resultados obtidos nesse estudo mostraram que, por 

meio da comparação entre os quadros 7 e 8, infere-se que nas aulas do participante M1 

havia um desrespeito dos alunos, bem como ele utilizava com frequência a técnica de 

aula expositiva. Por outro lado, a participante F2 relatou sobre a falta de interesse dos 

alunos com as conversas paralelas com os colegas, apesar de utilizar a metodologia de 

projetos. Além disso, em suas aulas, o participante M3 presenciava conversas paralelas, 

mas também utilizava como metodologia de ensino, o quadro e giz e a aula expositiva. 

Desse modo, em suas aulas, a participante F4 lidava com a falta de respeito entre 

os colegas e para com ela, mesmo que utilizasse aulas expositivas e realizasse trabalhos 

em grupo e aulas práticas. Similarmente, nas aulas do participante M5, constantemente 

havia a falta de interesse e de compromisso dos alunos com os estudos, haja vista que 

esse professor costumava utilizar o quadro, o giz e o livro didático como metodologias 

de ensino e aprendizagem em Matemática. 

Como a participante F6 utilizava as técnicas ou metodologias tradicionais de 

ensino como, por exemplo, o quadro, o giz, a aula expositiva e a lista de exercícios, essa 

professora presenciava ações indisciplinares como conversas paralelas em suas aulas. 

Nas aulas do participante M7 havia a presença de conversas paralelas, falta de 

respeito, agressão física, gestos obscenos e intolerância à dificuldade de aprendizado 
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alheio, mas que podiam estar relacionadas com a utilização de metodologias de ensino 

tradicionais como o quadro e o giz, apesar de empregar iniciativas pedagógicas como a 

interdisciplinaridade, a resolução de problemas e o trabalho em grupos. 

De uma maneira semelhante, a participante F8 argumentou que em suas aulas 

utilizava os trabalhos em grupos, a aula expositiva, o livro didático, os jogos 

matemáticos e as videoaulas e, independentemente disso, os alunos também conversam 

paralelamente, se movimentam em hora imprópria e realizavam atividades de outras 

disciplinas no ambiente de aprendizagem da sala de aula. 

Então, é necessário que os professores propiciem um ambiente de aprendizagem 

agradável e colaborativo, em que os alunos possam conviver de uma maneira 

harmoniosa com a utilização de ações pedagógicas que promovam a valorização dos 

aspectos relacionais, interativos e comunicativos do processo de ensino e aprendizagem 

dos conteúdos matemáticos. Em concordância com esse contexto, Freire (1997) 

argumenta que os professores não podem: 

(...) abdicar de sua responsabilidade e de sua autoridade. Ressalta que 

a prática educativa vivida com alegria e afetividade não prescinde da 

formação científica séria e da clareza política dos educadores. 

Enquanto os professores não perceberem que é, também através da 

dinâmica relacional do docente com a turma e da análise detalhada do 

que se possa no seio do grupo que podem melhorar o ambiente da sala 

de aula, não obterão grandes resultados (p. 60). 

 

Essa abordagem tem como objetivo evitar a aplicação de medidas disciplinares 

preventivas para que os alunos possam compreender o contexto educacional de uma 

maneira holística por meio do diálogo com os professores e colegas. 

Os resultados obtidos nesse estudo também mostraram que esses participantes 

explicaram que lidam e/ou resolvem as situações indisciplinares que ocorrem em sala de 

aula por meio da adoção de metodologias diferenciadas, bem como através do diálogo 

para discutirem com os alunos sobre as suas atitudes comportamentais em sala de aula. 

Nesse sentido, para o participante M3, é importante “tentar resolver a situação 

indisciplinar com muito diálogo tentando fazer o aluno entender que tal comportamento 

e atitude não agrega em nada o ambiente escolar”. 

Similarmente, a participante F4 defendeu que é “preciso ter uma relação sadia 

com os alunos, de respeito e diálogo. Não usando de autoritarismo, mas promovendo o 

fortalecimento de relações democráticas” para minimizar e/ou reduzir os efeitos da 

indisciplina no ambiente escolar. Refletindo sobre as situações comportamentais dos 

alunos, o professor-participante M3 explicitou o seu ponto de vista ao afirmar que: 
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(...) na maioria das ações, tudo acaba na sala do diretor e, às vezes, 

essa é uma atitude muito comum em nós mesmos e em muitos 

colegas. Essa maneira de querer controlar: “Se você fizer tal atitude, 

você vai pra direção” ou “Você sai da sala de aula”, ao invés, de tentar 

contornar e resolver o problema, talvez, usando um diálogo mais 

próximo, sem expor e sem agredir o aluno verbalmente. 

 

Dessa maneira, Rosa (2010) destaca que é necessário que os professores utilizem 

procedimento, estratégias e técnicas educacionais que possam atender às necessidades 

dos alunos e auxiliá-los na tomada decisões por meio do diálogo que possibilita o 

desenvolvimento do entendimento, da dignidade e do respeito mútuo. Essa 

compreensão disciplinar possibilita que os alunos atuem ativamente no processo de 

ensino e aprendizagem, expressando livremente as suas opiniões. 

Com relação às ações indisciplinares em sala de aula, esses participantes 

comentaram que, após resolverem essas situações, ainda há reincidência desses 

comportamentos. Desse modo, o participante M7 ressaltou que “muitas das vezes tudo 

se resolve, ao menos por um período de tempo. Fica estabelecido que tal atitude não 

será tolerada. Caso se repita, novamente eu chamo atenção”. 

Conforme estabelecido por Anderson (2009), os atos indisciplinares estão 

relacionados com o enquadramento dos alunos em normas e regras estabelecidas 

previamente sem discussão, sendo que há uma expectativa de sua submissão e 

obediência à essas regulamentações. Nesse contexto, McEwan e Damer (2000) 

destacam a dificuldade de os professores definirem uma conduta adequada para os 

alunos em salas de aula, de uma maneira positiva, em termos comportamentais que 

possam evitar a reincidência desses comportamentos em ambientes escolares. 

Ainda com relação à indisciplina, na condução das atividades iniciais propostas 

para o trabalho de campo desse estudo, os resultados obtidos nesse estudo mostraram 

que 5 (cinco) participantes afirmaram que esse comportamento é desprovido de um 

caráter positivo, pois os alunos devem respeitar as regras e ter limites comportamentais, 

obedecendo os professores para que o aprendizado possa ser desencadeado em salas de 

aula. Assim, o participante M7 relatou que, de acordo com a sua experiência em sala de 

aula:  

Não consigo pensar em nenhuma situação onde indisciplina seja 

positiva em âmbito escolar. No entanto, acredito que em alguns casos 

ela não deva ser tratada de forma punitiva ou humilhante. Algumas 

das vezes essa indisciplina reflete algo que não sabemos ou 

enxergamos naquele aluno. 
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Contudo, é importante ressaltar que Camacho (2001), afirma que o “termo 

indisciplina não pode se restringir apenas à indicação de negação ou privação da 

disciplina ou à compreensão de desordem, de descontrole, de falta de regras”, pois de 

acordo com Silva (2004) a indisciplina escolar pode ser considerada como um protesto 

e, também, como um posicionamento crítico e reflexivo dos alunos contra o 

autoritarismo institucional escolar. 

Por outro lado, 3 (três) participantes consideram que a indisciplina tenha uma 

tendência positiva, pois os alunos podem ter comportamentos indisciplinares como 

indicativos de atos opressivos, de tratamentos desiguais, de problemas familiares, 

psicológicos e escolares e, também, com relação à discordância das normas, regras e 

metodologias impostas pelas instituições escolares. Então, a participante F8 comentou 

que a “indisciplina pode ser um indicador de algum problema que o aluno esteja 

passando, seja psicológico, familiar e escolar e, portanto, quando o problema é 

percebido ele pode ser resolvido”. 

Por conseguinte, o participante M7 destacou que “muitas vezes, a indisciplina 

ocorre porque as regras são impostas e provocadas por questões familiares, 

psicológicas, sociais e culturais ou problemas referentes à escola”. Nessa perspectiva, 

Parrat–Dayan (2018) argumentou que o problema de indisciplina pode ser provocado 

por problemas psicológicos ou familiares, ou da construção escolar, ou das 

circunstâncias sócio–históricas, ou então, que a indisciplina é causada pelo professor, 

pela sua responsabilidade, pelo seu método pedagógico. 

Diante desse contexto, Camacho (2001) destaca que a “indisciplina pode, 

também, ser entendida como resistência, ousadia e inconformismo (p. 129). Nesse 

direcionamento, Zechi (2008) afirma que a indisciplina praticada pelos alunos nas 

escolas pode ser considerada como um protesto contra a violência simbólica utilizada 

pelas escolas, bem como uma maneira de contestar a exclusão propiciada pelo sistema 

escolar com os seus mecanismos disciplinares autoritários e punitivos. Então, os alunos 

buscam romper com essa ordem injusta e excludente ao tentarem combater essas 

normatizações e as relações de poder que estão presentes no ambiente escolar. 

Contudo, após a realização das atividades propostas durante a condução do 

trabalho de campo desse estudo, os resultados obtidos mostraram que para 7 (sete) 

participantes a indisciplina positiva está relacionada coma ousadia, o inconformismo e a 

discordância dos alunos pelas regras e normas impostas no sistema escolar. 
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Diante desses resultados, infere-se que esses participantes se conscientizaram 

sobre a conceituação de indisciplina positiva, modificando a sua concepção inicial sobre 

essa temática. Assim, o descumprimento das regras estabelecidas é um protesto 

relacionado com a necessidade de mudança na normatização das regras, bem como na 

erradicação de atitudes preconceituosas e racistas. 

Conforme a participante F2, um “exemplo do chão da escola seria quando os 

alunos questionam os professores quando não estão ministrando as suas aulas ou 

quando está passando por situações preconceituosas e racistas” enquanto o participante 

M5 argumentou que a “indisciplina positiva pode estar relacionada com o fato de os 

alunos defenderem as suas ideias mesmo que estejam contra a maioria à sua volta, 

pois é uma desobediência às normas e regras devido às suas crenças e valores 

diferentes onde o respeito é a base da convivência”. 

Nesse contexto, Aquino (1996) destaca que esse tipo de indisciplina significa 

movimento, transposição de obstáculos ou força afirmativa ao propor uma visão 

emancipatória de construção disciplinar nas instituições escolares para que esse 

comportamento não seja entendido apenas como uma resignação ou obediência às 

regras. 

Por outro lado, esses participantes também afirmaram que quando os alunos não 

concordam com as normas e regras impostas, é necessário que eles se imponham a elas, 

para que esse comportamento não influencie em seu desempenho escolar. Nesse 

sentido, de acordo com esses participantes, muitas vezes, por medo de serem 

repreendidos, os alunos se calam e se tornam passivos e obedientes num espaço 

institucional que poderia auxiliá-los na construção da sua identidade, bem como a serem 

bem-sucedidos na realização de suas atividades escolares. Assim, a participante F2 

comentou que: 

De acordo com Rubem Alves: “Há escolas que são asas. As escolas 

que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do 

voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o 

seu dono pode levá-las para onde quiser”. Assim, a disciplina é 

negativa quando nega o direito do voo dos alunos. 

 

Em concordância com essa asserção, existe a necessidade de que os professores 

possibilitem que os alunos atinjam o seu potencial, mostrando que eles podem aprender 

os conteúdos matemáticos propostos em sala de aula. Contudo, é necessário que esses 

professores saiam de sua zona de conforto (gaiolas epistemológicas) e busquem 
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melhorar as suas práticas docentes para atenderem as necessidades educacionais de seus 

alunos. 

Por conseguinte, é importante que os professores se desvinculem das gaiolas 

epistemológicas que os subordinam às suas práticas docentes tradicionais. Dessa 

maneira, D’Ambrosio (2004) afirma que a metáfora das gaiolas epistemológicas 

reconhece que os indivíduos criam as suas próprias prisões, podendo, também, demoli-

las de uma maneira crítica e reflexiva com a utilização de situações-problema cotidianas 

no currículo escolar para contextualizar o conhecimento matemático dos alunos. 

Finalizando a redação desta categoria, os resultados obtidos nesse estudo 

mostraram que os seus participantes se conscientizaram sobre a importância de 

compreenderem os conceitos de disciplina escolar, disciplina positiva, disciplina 

negativa, indisciplina e indisciplina positiva, bem com estabeleceram relações 

conceituais entre a Insubordinação Criativa e a Etnomatemática e a sua conexão com o 

comportamento dos alunos em salas de aula. Nesse sentido, é importante ressaltar que a 

indisciplina gerada pela desmotivação dos alunos é tão grande quanto aquela originada 

pela normatização de regras impostas no ambiente escolar. 

Os resultados desse estudo buscaram destacar a contribuição da Etnomatemática 

para o processo de ensino e aprendizagem em Matemática por meio da utilização de 

práticas matemáticas socioculturais que viabilize as relações entre a cultura e o 

conhecimento matemático, pois tem como objetivo transformar positivamente a 

indisciplina dos alunos em sala de aula de uma maneira insubordinada e criativa a favor 

de sua aprendizagem. Então, é necessário que os professores se conscientizem sobre a 

característica positiva da indisciplina, que visa ressaltar a importância de instigar o 

interesse e a motivação dos alunos para o desenvolvimento de sua aprendizagem em 

Matemática. 

 

4.1.2 Categoria Conceitual: Insubordinação Criativa 

 

Essa categoria conceitual mostra a possibilidade de compreender o ambiente 

educacional e a sua relação com o movimento de Insubordinação Criativa conforme o 

ponto de vista dos participantes desse estudo. Essa abordagem se fundamentou na 

descrição do contexto em que essas práticas são desenvolvidas para que esses 

participantes pudessem se conscientizar sobre a possibilidade de transformação da 
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indisciplina dos alunos em sala de aula de uma maneira positiva, insubordinada e 

criativa. 

Então, essa categoria buscou mostrar uma visão positiva da indisciplina de 

acordo com a percepção desses participantes para ressaltar a concepção de que não 

existe apenas um único modo de ensinar, além de instigar o interesse para a utilização 

de recursos didáticos e pedagógicos que possam contribuir para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico dos alunos, motivando-os para o desenvolvimento de sua 

aprendizagem e a sua desvinculação de atos indisciplinares que possam ocorrer em salas 

de aula. 

De acordo com esse contexto, Rosa e Orey (2015) afirmam que um importante 

objetivo dessa abordagem é provocar uma busca pela insubordinação criativa dos 

alunos, bem como dos professores para o desenvolvimento de uma criticidade relativa 

às próprias percepções, pensamentos, análises e tomadas de decisões relacionadas com a 

transformação de sua prática docente nas salas de aula. Nessa categoria, a 

Insubordinação Criativa visa a compreensão de situações-problemas enfrentadas no 

cotidiano (indisciplina) dos participantes, que possuem contações diferentes das normas 

e regras comumente utilizadas nas salas de aula. 

Inicialmente, para 4 (quatro) participantes desse estudo, a indisciplina poderia 

ser causada por algum tipo de insubordinação dos alunos com relação às regras e às 

normas disciplinares que eles deveriam seguir em sala de aula. Por conseguinte, 

participante M5 argumentou que “na maioria das vezes, a ocorrência da indisciplina em 

sala de aula é involuntária, pois pode decorrer de outros ambientes que não seja o 

escolar e, assim, os alunos se insubordinam e têm uma dificuldade para assimilar as 

regras e as normas”. 

Por outro lado, para 4 (quatro) participantes, a indisciplina dos alunos está 

relacionada com a insubordinação às regras e normas da escola. Então, a participante F4 

afirmou que “é exatamente esse o conceito de indisciplina: insubordinação às regras e às 

normas disciplinares”, contudo, o participante M7 afirmou que a indisciplina também 

se relaciona com o “não cumprimento de regras impostas que pode ser provocada por 

questões familiares, psicológicas, sociais, culturais ou problemas referentes à escola”.  

Posteriormente, os resultados desse estudo mostraram que 7 (sete) participantes 

desse estudo destacaram que a insubordinação criativa pode estar relacionada com as 

argumentações relacionadas com as normas e regras impostas nas salas de aula sem 
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discussão prévia, bem como consiste na contraposição aos professores que visam 

excluir os alunos das decisões tomadas no processo educacional. 

Assim, dentre os vários motivos e possibilidades, os atos de insubordinação 

criativa podem ser desencadeados no ambiente escolar quando os alunos questionam os 

professores porque não entenderam os métodos de ensino utilizados em sala de aula. De 

acordo com a participante F8, essa: 

(...) essa insubordinação, muitas vezes, se torna necessária, pois 

ninguém é dono da verdade e os alunos não podem ficar calados e 

concordar com tudo que é colocado e devem questionar: ‘Porquê é 

assim? Porquê tem que ser assim?’. Então, eu entendo a 

insubordinação como uma disciplina criativa. 

 

Nesse contexto, a participante F2 comentou que “por outro lado, tem essa 

proposta da gente poder talvez usar a insubordinação para dar um novo rumo ao ensino-

aprendizagem, aproveitando os saberes dos alunos e também aproveitando a 

criatividade deles”. Contudo, o participante M3 argumenta que o: 

(...) formato da educação brasileira não se encaixa na cultura 

brasileira, pois acontece o contrário, tentamos enquadrar os alunos de 

diferentes culturas numa mesma forma. Na minha opinião, isso gera 

sim a insubordinação das regras e por fim, a indisciplina nas salas de 

aula. Tratamos como inteligência válida, apenas a inteligência 

acadêmica. 

 

Dessa maneira, para Rosa e Orey (2015), a insubordinação criativa se corporifica 

quando os professores se conscientizam sobre quando, onde, como e por que é 

necessário agir contra determinados procedimentos e diretrizes estabelecidas. Então, 

esse tipo de insubordinação é definido como uma ação política que visa flexibilizar as 

normas e regras impostas pelas autoridades vigentes. 

Desse modo, os professores podem se insubordinar criativamente em sua tomada 

de decisões para que as políticas públicas sejam implementadas de acordo com as 

necessidades educacionais e pedagógicas dos alunos. 

Nesse direcionamento, esses participantes também afirmaram que a 

Insubordinação Criativa busca criar alternativas que possibilitem o entendimento dos 

alunos ao aproveitar determinados comportamentos como uma ocasião importante 

para a releitura e suas práticas pedagógicas, que visam (re) adequações das 

metodologias utilizadas em sala de aula, buscando uma diminuição do tabu dos 

alunos com relação ao processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 
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De acordo com o ponto de vista desses participantes, essa abordagem também 

tem como objetivo reduzir e/ou minimizar as ações indisciplinares em salas de aula, 

pois os alunos têm autonomia para discutir com os professores a sua maneira de 

conduzir as aulas. Nesse direcionamento, a insubordinação criativa dos alunos sugere 

o desenvolvimento de um processo reflexivo dos professores sobre as próprias 

práticas educativas, possibilitando uma flexibilização das normas e regras em prol da 

melhoria dos alunos no processo educacional. 

Desse modo, os professores buscam romper com a utilização de metodologias 

preestabelecidas do ensino tradicional por meio da quebra de regulamentos e normas 

visando o bem comum de todos os envolvidos na comunidade escolar. Dessa 

maneira, a professora participante F2 afirmou que a Insubordinação Criativa é “uma 

possibilidade para aproveitar determinados comportamentos de nossos alunos como 

uma ocasião para a releitura no plano anual de ensino e uma possível adequação das 

metodologias utilizada para incluir a sala de aula como um todo”.  

De modo semelhante, a participante F4 considerou que esse tipo de 

insubordinação “nos faz refletir sobre as práticas educativas e nos faz romper com as 

regras em prol da melhoria do ensino e da aprendizagem” enquanto o participante M1 

defendeu que é necessário “criar meios ou alternativas pedagógicas que facilitem o 

entendimento de nossos alunos”. Conforme esse contexto, D’Ambrosio e Lopes (2015) 

argumentam que: 

É desejável uma postura de educador flexível diante das críticas e de 

aprendiz diante dos repensares. Defendemos a formação de um 

profissional participante, ativo, crítico e responsável, disposto a 

colaborar com seus pares e a buscar, coletivamente, soluções para os 

problemas educacionais que emergem em seus espaços pedagógicos 

(p. 4/5). 

 

É necessário destacar que, de acordo com os participantes desse estudo, esses 

problemas educacionais podem estar relacionados com as ações indisciplinares 

desencadeadas em salas de aula de Matemática. Dessa maneira, Rosa e Orey (2015) 

comentam que a insubordinação criativa pode ser melhor entendida como uma ação 

positiva sobre como os professores adaptam e ajustam as políticas públicas educacionais 

de acordo com os próprios valores para beneficiar os alunos, professores e a 

comunidade escola. 

Assim, conforme os resultados obtidos, infere-se que os participantes desse 

estudo, de um modo geral, demonstraram ter adquirido uma compreensão do conceito 
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de Insubordinação Criativa ao analisarem a atitude dos alunos em seus próprios 

contextos escolares. Esses participantes também citaram determinadas situações em 

que, embora não concordassem com as atitudes indisciplinares dos alunos em sala de 

aula porque buscavam compreender o seu comportamento. Nesse contexto, Grando e 

Luvison (2015) ressaltam a importância de que o: 

(...) professor, mesmo cercado por tantas adversidades na escola, é 

tocado por algo em que acredita, no decorrer de sua formação ou 

mesmo em suas vivências e experiências como docente, e estas podem 

passar por um processo constante de construção, (des) construção e 

(re)construção, movimento no qual pode refletir e dar sentido a sua 

profissão (p. 141). 

 

Consequentemente, e importante que os professores utilizem os saberes e 

fazeres que os alunos trazem de suas comunidades para as salas de aula, transformando-

os em oportunidades de aprendizagem, visando alinhar a teoria à sua prática docente. 

Nesse sentido, é necessário que os professores mantenham uma relação de respeito e 

diálogo com os alunos em salas de aula. Assim, o professor participante M7 comentou 

sobre a importância de os professores: 

(...) compreenderem as origens da indisciplina do aluno, seja ela um 

protesto ou fuga, permite a análise das dificuldades do discente. Além 

disso, possibilita a autocritica de metodologias e práticas pedagógicas, 

a fim de melhorá-las e adaptá-las conforme a necessidade daquele 

grupo. 

 

Para D’Ambrosio e Lopes (2015) a “insubordinação criativa é legitimada por 

centrar-se em práticas profissionais alicerçadas em bases éticas” (p. 3). Compartilhando 

com esse ponto de vista, Rosa e Orey (2015) afirmam que a insubordinação criativa 

pode ser considerada como a implementação de ações pedagógicas que se ajustam aos 

objetivos, aos valores e à filosofia da comunidade escolar, pois concentra-se na 

importância de seu papel na resolução de conflitos que são desencadeados no ambiente 

escolar. 

Os resultados desse estudo também mostraram que, para 7 (sete) participantes, 

muitas atitudes indisciplinares dos alunos podem ocorrer pelo fato deles não 

concordarem com as regras e as normas impostas nas salas de aula e nas escolas. Assim, 

para esses professores, quando os alunos percebem o autoritarismo dos professores no 

ambiente escolar, eles podem se rebelar se discordarem de determinadas atitudes dos 

professores. Dessa maneira, para esses participantes, a maioria das normas e regras são 
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impostas sem consulta prévia aos alunos, provocando o surgimento de atitudes 

indisciplinares que podem demonstrar a sua insatisfação com essas regulamentações, 

tornando essas ações atos criativos de insubordinação. 

No entanto, esses comportamentos podem causar a impressão de que os alunos 

estão sendo negligentes e agressivos quando não concordam com o ponto de vista dos 

professores. Nesse sentido, a participante F4 comentou que “é preciso que haja uma 

discussão democrática entre a escola e os alunos para reverter essa situação” enquanto o 

participante M7 afirmou que “quando o aluno não se conforma com a validade ou 

objetivo de determinada norma, então, como ato de rebeldia e protesto, não se submete 

às normas e rompe com a disciplina escolar”. 

Ressalta-se que, para Gutierrez (2013), a insubordinação é um processo criativo 

por meio do qual os professores encontram brechas nas políticas educacionais, 

interpretando as regras e as normas de uma maneira que lhes permitam defender os 

direitos dos alunos contra as ações burocráticas escolares. 

Em seguida, esses participantes explicaram que a indisciplina positiva pode ser 

considerada um conjunto de condutas insubordinadas e atos de rebeldia que 

expressam protesto e inconformismo com o sistema de regras e normas impostas pelo 

sistema escolar. Assim, a insubordinação é criativa quando se caracteriza pelo 

descumprimento de normas e regras gerais que são impostas pelas instituições de 

ensino. 

Nesse direcionamento, a participante F8 comentou que os “comportamentos são 

causados por uma insatisfação seguida de uma contestação. A diferença é que na 

insubordinação há insatisfação com alguma autoridade e desobediência com alguma 

ordem dela, enquanto que na indisciplina o descontentamento é com as normas 

impostas”. 

Consequentemente, a insubordinação criativa expressa a autonomia dos alunos 

que adotam uma postura de desobediência contra as condutas comportamentais 

impostas nas salas de aula sem discussão prévias. Contudo, a participante F2 destacou 

que “dependendo do ponto de vista do professor, a insubordinação criativa pode ser 

interpretada como desrespeito, caracterizando-a como indisciplina escolar” enquanto o 

participante M7 comentou que “é possível percebermos a criticidade dos alunos quando 

percebem que a educação escolar é tediosa e sem sentido para eles, então, se 

indisciplinam para mostrar que não concordam com isso”. 
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De acordo com Gutierrez (2013), a Insubordinação Criativa pode ser concebida 

como um posicionamento educacional que tem como objetivo desenvolver uma ação 

pedagógica alternativa para a Educação Matemática que expressa a consciência social e 

a responsabilidade política de professores e alunos. 

Por meio dos resultados desse estudo, infere-se que esses participantes 

comentaram que a indisciplina não decorre, necessariamente, do desrespeito às regras e 

normas, mas pelo fato de os alunos não se sentirem pertencentes à sala de aula, pois as 

atividades curriculares são descontextualizadas, podendo originar atos indisciplinares. 

Contudo, esses participantes também enfatizaram a necessidade da criação de 

combinados por meio da discussão prévia das regras e normas disciplinares para a 

promoção de um bom relacionamento entre alunos e professores com a adoção de ações 

saudáveis de convivência. Nesse contexto, a participante F2 afirmou que os: 

(...) alunos são insubordinados por que eles não concordam com as 

regras e normas, então, eu acho importante esse combinado, mas, 

também a escola não pode ceder e ferir as leis maiores que a gente 

tem, do Estatuto da Criança e Adolescente, que está prevista no 

projeto político, no Regimento. Aí, nós temos que ser o mediador para 

minimizar a indisciplina. 

 

É importante enfatizar que esse contexto está relacionado com o conceito de 

insubordinação criativa que pode ser definido como um conjunto de ações 

desencadeadas pelos professores ao “posicionar-se em oposição ao currículo padrão, às 

práticas de avaliação, às regras e diretrizes sobre o uso da tecnologia em sala de aula, 

quando qualquer uma delas parecer desfavorável à aprendizagem dos alunos” (LOPES; 

D’AMBROSIO, 2016, p. 1087). 

Então, é importante ressaltar que os professores podem ser considerados como 

insubordinados e criativos quando se desviam das normas curriculares organizacionais e 

propiciam o desenvolvimento de ações de insubordinação criativa que se contrapõem às 

regras vigentes com o objetivo de beneficiar a aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, 

um dos exemplos dados pelos participantes desse estudo se relaciona com a utilização 

de contextos culturalmente relevantes para promover o interesse e a motivação dos 

alunos no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos em salas de 

aula. 

Conforme esse contexto, o participante M5 comentou que a indisciplina se 

manifesta de maneira insubordinada “quando há uma reação contrária às normas e 

disciplinas que regem qualquer estabelecimento, seja público ou privado” enquanto a 
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participante F2 argumentou que “eu acho que a insubordinação criativa é usar todas as 

situações de ensino a nosso favor para construir um planejamento escolar flexível para 

aproveitar a criatividade, a espiritualidade dos alunos para converter isso em 

aprendizado matemático”. 

Então, existe a necessidade de que os professores provoquem, nos alunos, o 

desenvolvimento de pensamentos e respostas criativamente insubordinadas, ao permitir-

lhes vivenciar e refletir uma realidade diferente ao provocá-los com os conteúdos 

matemáticos que promovam momentos de reflexão sobre a própria realidade (LOPES, 

D’AMBROSIO; CORREA, 2016). 

Por conseguinte, Rosa (2010) argumenta sobre a importância de se utilizar os 

aspectos culturais da matemática em salas de aula para possibilitar que os alunos 

possam conectá-los com o conhecimento matemático escolar. Então, essa ação 

pedagógica tem como objetivo propiciar a mudança de atitudes comportamentais dos 

alunos no ambiente escolar. 

 

4.1.3 Categoria Conceitual: Ação Pedagógica da Etnomatemática 

 

A Etnomatemática se configura, no contexto dessa categoria, como uma 

fundamentação teórica e metodológica embasada na perspectiva sociocultural da 

Matemática, que tem como objetivo a troca de conhecimentos matemáticos por meio 

das “relações entre indivíduos de uma mesma cultura (intraculturais) e, sobretudo, as 

relações entre indivíduos de culturas distintas (interculturais) ” (D’AMBROSIO, 2004, 

p. 42). 

Conforme Rosa (2010), a partir dessas formas de interação e comunicação, 

ocorrem as trocas de experiências e de aquisição de novos conhecimentos matemáticos 

que podem fomentar a ação desses professores e redimensionar o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática, cujo objetivo se relaciona com a minimização e/ou 

redução dos efeitos indisciplinares nas aulas de aula. 

Por isso, foi importante que os participantes desse estudo refletissem de uma 

maneira crítica sobre a própria prática docente, na perspectiva da Etnomatemática, 

como uma ação pedagógica intercultural e interdisciplinar que visa provocar uma 

ampliação dos limites relacionados aos conteúdos matemáticos ensinados nas escolas ao 

inserir uma perspectiva multicultural no currículo escolar. 
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Os resultados obtidos nesse estudo mostraram que os 8 (oito) participantes 

desse estudo afirmaram que a Etnomatemática se relaciona com as diferentes culturas 

ou formas de desenvolvimento do conhecimento matemático, pois reconhece o 

espaço sociocultural e os saberes e fazeres que os alunos trazem para as salas de aula. 

Nesse sentido, a Etnomatemática busca a Matemática presente na vida cotidiana por 

meio da utilização de ações pedagógicas elaboradas conforme o contexto 

sociocultural dos alunos. 

Nesse contexto, D’Ambrosio (2001) ressalta que a Etnomatemática é um 

programa que visa explicar os processos de geração, organização e transmissão de 

conhecimentos em diversos sistemas culturais e as forças interativas que agem nos e 

entre esses três processos. De modo semelhante, Rosa e Orey (2017) afirmam que a 

Etnomatemática desenvolve uma proposta educacional que estimula o desenvolvimento 

da criatividade, conduzindo os alunos ao entendimento de novas formas de relações 

interculturais por meio de sua ação pedagógica. 

Assim, essa ação pedagógica valoriza e respeita o conhecimento matemático 

desenvolvido pelos membros de culturas diferentes de geração em geração, bem com 

utiliza as suas aplicações práticas na vida diária. Contudo, com referência à utilização 

da Etnomatemática em sala de aula, esses participantes comentaram sobre a dificuldade 

de os professores trabalharem com a contextualização de atividades cotidianas por causa 

do tradicionalismo das avaliações externas, que visa uma padronização das escolas. 

Então, a participante F8 destacou que “às vezes, a gente pensa em adaptar o 

conteúdo à realidade do aluno, mas as avaliações são realizadas de modo tradicional” 

enquanto a participante F2 comentou que os “professores devem realizar uma adaptação 

no planejamento anual e uma revisão nas práticas pedagógicas, aplicando os conceitos 

da Etnomatemática com a utilização de problemas cotidianos”. 

Esse contexto mostra a importância de que os professores de Matemática 

contextualizem os conteúdos matemáticos e elaborem atividades curriculares de acordo 

com a realidade vivenciada por seus alunos, que possa influenciar na redução da 

indisciplina em sala de aula. Nesse sentido, Rosa e Orey (2019) afirmam que é 

importante que as situações cotidianas sejam contextualizadas em sala de aula para que 

os alunos possam resolvê-las com a aplicação de conhecimentos matemáticos locais por 

meio da utilização de estratégias diferenciadas, promovendo mudanças 

comportamentais. 
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De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, infere-se que 7 (sete) 

participantes comentaram que a contextualização dos conteúdos matemáticos está 

relacionada com a prática de associar as experiências e vivências do cotidiano dos 

alunos com os conceitos matemáticos estudados em sala de aula, possibilitando uma 

melhor compreensão do papel da Matemática na sociedade. Nesse sentido, a 

participante F2 comentou que: 

Contextualizar a Matemática é torná-la aplicada e significativa, 

lembrando que cada aluno (a) traz de casa um laboratório vivo de 

oportunidades para alavancar a construção do conhecimento e aplicá-

lo na sua vivência em sociedade. Vale ressaltar, que a Matemática 

dialoga com todos os eixos do conhecimento, sendo possível tornar os 

conceitos mais significativos e aplicáveis. 

 

De modo semelhante, a participante F4 argumentou que “contextualizar os 

conceitos matemáticos para a realidade do estudante é valorizar a experiência 

sociocultural dos alunos”. Contudo, a participante F2 comenta que o: 

(...) grande desafio de um professor hoje é chegar até esses alunos 

com os recursos matemáticos, com as negociações e com as 

metodologias porque eu estou na sala de aula para ensinar e para 

querer bem. Tanto a Etnomatemática quanto a Insubordinação 

Criativa, eu me posiciono tentando inventar maneiras de ser criativa 

para entender a criatividade dos alunos. 

 

Essa abordagem pode ser considerada como um modelo educativo que colabora 

para o desenvolvimento de um melhor aprendizado matemático dos alunos ao utilizar 

uma ação pedagógica contextualizada no próprio cotidiano. Para Rosa e Orey (2015), 

essa ação pedagógica se relaciona com a discussão de questões políticas que podem 

pressionar a inclusão da diversidade nos currículos escolares com a elaboração de 

material didático enraizado nas práticas culturais da Matemática, tornando o processo de 

ensino e aprendizagem humanizado nas práticas cotidianas.  

Para esses participantes, as atividades realizadas e advindas do cotidiano dos 

alunos podem minimizar e/ou reduzir a indisciplina em salas de aula, pois a Matemática 

começa a ser um campo de conhecimento próximo da vida diária, possibilitando a 

percepção de seu caráter humano, pois possibilita a utilização de sistemas de 

conhecimento relacionados com questões inerentes à sobrevivência e a transcendência 

dos alunos. 

Corroborando com essa argumentação, a participante F8 salientou que “a 

Etnomatemática ressalta a importância da contextualização dos conteúdos matemáticos 
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no aprendizado dos alunos e, consequentemente, pode propiciar a redução da 

indisciplina na escola” enquanto a professora participante F2 destacou que: 

(...) toda realidade advinda do cotidiano dos alunos reduz a 

indisciplina das aulas de Matemática, pois o aluno tem espaço para 

trazer os problemas da sua comunidade e levar alguma solução, pois 

sente-se parte do contexto, interagindo melhor com o conteúdo e com 

a convivência escolar. 

 

Assim, para esses professores, quando as atividades curriculares são elaboradas 

e desenvolvidas conforme o contexto sociocultural dos alunos, elas podem propiciar a 

redução da indisciplina escolar. Nessa perspectiva, Monteiro e Pompeu Jr. (2003) 

comentam sobre a relevância de que o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática possa: 

Basear-se em propostas que valorizem o contexto sociocultural do 

educando, partindo de sua realidade, de indagações sobre ela, para, a 

partir daí, definir o conteúdo a ser trabalhado, bem como o 

procedimento que deverá considerar a matemática como uma das 

formas de leitura de mundo (p. 38). 

 

Os resultados obtidos nesse estudo mostram que, para 7 (sete) participantes, a 

utilização de situações-problema cotidianas relacionadas com a Matemática pode 

influenciar na minimização e/ou na redução da indisciplina em sala de aula, pois a 

contextualização das atividades que os alunos realizam diariamente pode despertar o seu 

interesse na aprendizagem dos conteúdos matemáticos. 

Desse modo, a participante F8 esclareceu que com a “utilização de situações do 

cotidiano pode gerar mais interesse por parte dos alunos e levá-los, desse modo, a serem 

mais disciplinados”. Similarmente, a participante F4 afirmou que “com a 

contextualização, os alunos ficam mais próximos da sua realidade e isso chama a sua 

atenção para a realização das tarefas, minimizando a ocorrência de indisciplina na sala 

de aula”. Nesse direcionamento, Parrat-Dayan (2018) comenta que um: 

(...) bom caminho seria interagir com os alunos para vê-los e conhecê-

los. Assim, o professor agiria a partir de necessidades reais ou 

explicitadas pelos alunos e não de acordo com suposições a propósito 

do que o aluno precisaria. Dessa maneira, inclusive os problemas de 

indisciplina poderiam ser vistos na sua própria significação (p. 27). 

 

Compartilhando esse ponto de vista, D’Ambrosio (2005) afirma que é necessário 

ampliar a compreensão da realidade e de mundo dos alunos, pois é fundamental que 

haja a interação da Matemática escolar com as práticas do cotidiano. Por conseguinte, 
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caso essa abordagem seja impossível de ser realizada, então, a Matemática se apresenta 

apenas como uma maneira de resolver questões de ordem prática, que não tem sentido e 

nem significado para os membros de culturas distintas. 

Em concordância com essa asserção, por meio dos resultados obtidos nesse 

estudo, infere-se que houve uma associação da ação pedagógica proposta em salas de 

aula com a Etnomatemática, pois conforme esses professores, dependendo da realidade 

encontrada e da maneira abordada, essas atividades podem auxiliar os alunos em seu 

comportamento em sala de aula. 

Nesse contexto, Rosa (2010) também destaca a importância de que os 

professores conheçam o contexto sociocultural dos alunos para que possam elaborar as 

atividades curriculares propostas, visando diminuir e/ou reduzir os comportamentos 

indisciplinares que são desencadeados no ambiente escolar. 

Conforme essa perspectiva, Rosa e Orey (2017) destacam que essa ação 

pedagógica está relacionada com as atividades cotidianas que são desenvolvidas no 

contexto sociocultural dos alunos. Contudo, é importante que os objetivos, conteúdos e 

tarefas curriculares sejam contextualizados na cultura, na realidade social, nas 

necessidades e nas aspirações pessoais dos alunos. 

Por outro lado, 7 (sete) participantes desse estudo descreveram quais os tipos de 

atividades matemáticas relacionadas com a vida diária dos alunos poderiam ser 

utilizadas em sala de aula para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos, como, por 

exemplo, tarefas realizadas no cotidiano dos alunos que estão relacionadas com 

proporção, números decimais, porcentagem, unidades de medidas, cálculo de áreas, 

volumes, matemática financeira e, principalmente, de medidas e de área e de 

perímetro. 

Para esses participantes, essas atividades podem ser realizadas no ambiente 

escolar e/ou nas casas dos alunos com aulas práticas que envolvem atividades 

realizadas diariamente. Nesse ponto de vista, o professor participante M7 descreveu 

que: 

Um exemplo atual é a Pandemia, em que é possível trabalhar com 

função exponencial e análise de gráficos, bem como a conscientização 

e a humanização da Matemática. Além disso, alguns exemplos: 

futebol e probabilidade ou análise combinatória ou geometria; 

consumismo e matemática financeira; impostos/contas e números 

racionais mais porcentagem; música e períodos/sequência/frações. São 

muitas as possibilidades. 
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Desse modo, Rosa e Orey (2017) argumentam que a ação pedagógica da 

Etnomatemática está fundamentada na aproximação do conhecimento matemático 

proveniente da cultura dos alunos com o conhecimento matemático desenvolvido no 

ambiente escolar por meio da elaboração de atividades contextualizadas no cotidiano, 

promovendo mudanças no comportamento dos alunos. 

É importante ressaltar que os resultados obtidos nesse estudo mostraram que 

esses participantes estão conscientes sobre a necessidade de os professores de 

Matemática valorizarem os saberes tácitos adquiridos pelos alunos em sua experiência 

cotidiana. Desse modo, a professora-participante F2 afirmou que o “conhecimento vem 

do contexto que o aluno vive e eu acho que essa é a diferença de cultura que facilita a 

aprendizagem de nossos alunos”. 

Esse ponto de vista está em concordância com Rosa e Orey (2012) ao afirmarem 

que o conhecimento matemático tácito são os modos pelos quais os alunos utilizam as 

concepções matemáticas vinculadas às suas experiências diárias, relacionando-as com 

as próprias vivências socioculturais. Por conseguinte, é necessário que, em salas de aula, 

os professores também se fundamentem no conhecimento matemático tácito dos alunos 

para a elaboração de atividades curriculares baseadas em fenômenos e situações-

problema presentes em contextos distintos. 

Com relação à utilização de práticas pedagógicas diferenciadas em salas de aula, 

os 8 (oito) participantes destacaram que trabalham com técnicas e/ou metodologias 

didático/pedagógicas em suas aulas, como, por exemplo, trabalhos em grupos, 

videoaulas, quadro e giz, interdisciplinaridade, aulas expositivas, resolução de 

problemas, jogos matemáticos, aulas práticas, lista de exercícios e metodologia de 

projetos. 

Contudo, os resultados obtidos nesse estudo mostraram que as técnicas e/ou 

metodologias mais utilizadas pelos participantes desse estudo foram a aula expositiva, o 

quadro e o giz. No entanto, ressalta-se que há uma variação na utilização dessas 

metodologias de ensino que depende da quantidade de recursos didáticos, pedagógicos e 

tecnológicos disponíveis nas escolas. Conforme o participante M7, os recursos mais 

utilizados em suas aulas são: 

Quadro e giz na maioria das vezes, por falta de recursos. Gosto de 

adotar uma metodologia que avalie mais o desempenho do aluno do 

que o resultado final (provas). Não desqualifico as notas, mas sustento 

a ideia de que não são determinantes. Para lecionar, utilizo sempre que 

possível contextualização ao cotidiano ou relaciono a outras 
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disciplinas. Adoto o método: definição, exemplo e exercícios. Priorizo 

aulas para resolução de exercícios em grupos, pois acredito ser uma 

forma mais fácil de me aproximar e sanar dúvidas pessoais. 

 

No entanto, apesar de que, esses participantes mencionarem sobre a insuficiência 

de recursos metodológicos, didáticos e pedagógicos diferenciadas para o processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática, é importante ressaltar que ainda existe uma 

predominância da utilização de técnicas tradicionais no ensino por esses participantes. 

Nesse sentido, Mezzari (2011) argumenta que o método do ensino tradicional é centrado 

nos professores, que são os agentes ativos, enquanto os alunos são os participantes 

passivos do processo de ensino e aprendizagem. 

Nessa abordagem, os professores são os responsáveis pelo ensino, apresentando 

os conteúdos por meio de aulas expositivas, sendo considerados como os proprietários 

do conhecimento, pois repassam as informações sobre os conteúdos para os alunos que 

devem memorizá-los e repeti-los (PEREIRA, 2003). Desse modo, cabe aos alunos 

assimilarem os conhecimentos repassados pelos professores sem, normalmente, 

realizarem questionamentos sobre a sua origem e desdobramentos (MEZZARI, 2011). 

Ainda com relação às técnicas e/ou metodologias aplicadas em salas de aula para 

a aprendizagem de conteúdos matemáticos, os 8 (oito) participantes afirmaram que o 

retorno positivo da utilização dessas estratégias depende do interesse e da motivação 

dos alunos. Nesse sentido, a participante F8 advertiu que “há muitos alunos que não se 

interessam ou não levam a sério e atrapalham o aprendizado dos poucos que desejam 

aprender, portanto, não tenho o retorno que gostaria”. 

Nesse sentido, a participante F2 comentou que “quando trabalhamos temas que 

fazem parte da realidade do aluno, ele participa mais das atividades propostas” e, em 

seguida, afirmou que “esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, de 

trazer para o aluno aquilo que é da realidade dele, que ele conhece, pois senão ele vai ter 

dois desafios, primeiro de entender o contexto do problema e o segundo de decodificar 

aquilo em dados matemáticos. 

Dessa maneira, existe a necessidade de que o processo de ensino em 

aprendizagem em Matemática promova nos alunos a aquisição das competências 

necessárias para que possam tomar decisões para auxiliá-los na resolução das situações-

problemas que afligem a sociedade para que possam exercer plenamente a cidadania 

(ROSA; OREY, 2010). 
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Nesse direcionamento, destaca-se que para esses participantes, é necessário que 

os professores instiguem os alunos no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática ao buscarem inovações pedagógicas, traduzindo a matemática 

escolar/acadêmica para o cotidiano e, com isso, entender que, como consequência, 

possibilitará a minimização e/ou redução da indisciplina em sala de aula. Desse modo, a 

participante F2 ressaltou que: 

(...) quando você traz para o aluno uma linguagem a altura dele ou 

com ferramentas, um objeto que é da cultura deles, do convívio deles, 

eles compreendem melhor os conceitos e você vai mantê-los mais 

atentos, ocupados e aí não vai sobrar tempo para a indisciplina porque 

eles estão envolvidos nas atividades que você realiza. Quer ver eles 

ficarem caladinhos: coloca um vídeo que eles gostam, sobre a história 

da matemática (...). Não tem uma conversinha porque você tá 

mostrando uma coisa que eles gostam de escutar e de ver. Então, eu 

acredito muito nas metodologias ativas para diminuir a questão de 

indisciplina. 

 

Conforme essa perspectiva, o participante M3 destacou que “às vezes não 

conseguimos o sucesso que planejamos na escola, mas eu acho importante tentar 

minimizar a indisciplina com a utilização de metodologia diversas nas aulas” enquanto a 

participante F8 declarou que a “Etnomatemática é a prática de associar as vivências e os 

exemplos do cotidiano aos conceitos matemáticos, permitindo uma melhor 

compreensão de seus conteúdos por parte dos alunos”. 

Com relação aos cursos de formação continuada para professores, os 8 (oito) 

participantes desse estudo destacaram sobre a importância de aprender conceituações e 

estabelecer definições relacionadas com a contextualização dos conteúdos matemáticos 

para a determinação de ações pedagógicas que possam minimizar e/ou reduzir a 

indisciplina escolar por meio do oferecimento de seminários que, que possibilita a 

discussão de alternativas metodológicas, como a Etnomatemática e Insubordinação 

Criativa. 

Por conseguinte, essa ação pedagógica visa conscientizar os professores de 

Matemática com relação às essas temáticas por meio de discussões teóricas e 

metodológicas atuais e contemporâneas sobre o comportamento dos alunos. Por 

conseguinte, o participante M3 destacou que “tudo aquilo que tem o propósito de 

melhorar a disciplina no ambiente escolar é visto de forma positiva, estou disposto a 

ajudar no que for possível” enquanto a participante F4 argumentou que “é sempre bom 

compartilhar com colegas de profissão as experiências positivas e negativas, para 
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aprimorar nossos conhecimentos e praticá-los em sala de aula. Afinal, temos muito que 

aprender”. 

Corroborando com essa asserção, D’Ambrosio (2009) comenta que a ação 

pedagógica da Etnomatemática somente é eficiente com a incorporação dos aspectos 

culturais da Matemática, da contextualização de seus conteúdos e da utilização dos 

recursos tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

Finalizando, conforme os resultados obtidos nesse estudo, infere-se que as seis 

dimensões da Etnomatemática: conceitual, histórica, cognitiva, epistemológica, política 

e educacional, estiveram em movimento nessa categoria, relacionando-se com as 

informações coletadas sobre a problemática dessa investigação. Contudo, ressalta-se 

que as dimensões: educacional e política da Etnomatemática, se evidenciaram na 

condução das fases analítica e interpretativa desse estudo. 

Nesse sentido, os participantes desse estudo se conscientizaram sobre a ação 

pedagógica da Etnomatemática como uma alternativa válida para a proposição de uma 

prática docente que possibilite a valorização e o respeito aos conhecimentos 

matemáticos que os alunos trazem de seu cotidiano. Nesse sentido, a participante F2 

comentou sobre a utilização dos conhecimentos, 

(...) saberes e fazeres que os alunos trazem para a sala de aula e que a 

escola, às vezes, não sabe aproveitar. Por exemplo, se o aluno é da 

Agricultura Familiar, você tem que trabalhar temas pertinentes à esse 

contexto para falar sobre um cacho de banana e da importância desse 

tipo de agricultura no Brasil e, também, para falar da importância do 

afeto para a terra. Então, você tem que saber dos alunos para trabalhar 

com eles porque senão você vai falar coisa de hangar de avião e eles 

não vão saber de nada, você tem que dar tarefa e exercícios para eles 

que falam da realidade deles para minimizar a indisciplina. 

 

O pressuposto epistemológico da Etnomatemática parte da realidade através de 

um enfoque educativo com uma aprofundada fundamentação cultural que considera os 

valores humanos e repensa os objetivos educacionais da Matemática. Conforme essa 

perspectiva, o participante M7 argumentou que as atividades cotidianas utilizadas no 

ambiente escolar podem: 

(...) tornar o ensino da Matemática mais interessante e significativo, 

chamando a atenção dos alunos para essa disciplina, pois os conteúdos 

matemáticos abstratos são distantes do contexto de vida dos alunos, 

aumentando a dificuldade de compreensão e o tédio com a matéria. 
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Nesse direcionamento, para D’Ambrosio (1990), a Etnomatemática tem como 

objetivo validar o entorno sociocultural dos alunos, aprimorando e incorporando aos 

conhecimentos matemáticos, os valores de humanidade, que estão sintetizados numa 

ética de respeito, solidariedade e cooperação, bem como direciona o seu olhar para o 

contexto político da sociedade. Consequentemente, a Etnomatemática restaura a 

dignidade dos alunos, promovendo o desenvolvimento de um processo de transição da 

subordinação para a sua autonomia. 

Conforme esse contexto, o professor participante M7 afirmou que a “indisciplina 

positiva é movida pelo protesto contra o autoritarismo das instituições, o que representa 

ousadia e criticidade” enquanto a participante F8 justificou que essa “indisciplina não 

necessariamente tem o intuito de desobedecer às regras, mas sim de questioná-las 

quanto à sua obrigatoriedade nas escolas”. 

Portanto, Rosa (2010) afirma que a ação pedagógica fundamentada na 

perspectiva da Etnomatemática conduz os alunos em direção à sua cultura com a 

utilização de experiências e recursos que possibilitam a apropriação de diferentes tipos 

de conhecimentos matemáticos presentes na sociedade. Essa ação pedagógica busca 

atender a diversidade dos alunos em processos autônomos de desenvolvimento 

comportamental conforme as suas vivências e experiências cotidianas, valorizando e 

respeitando as suas raízes culturais.  
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CAPÍTULO V 

 

5  UMA RESPOSTA PARA A QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Nesse capítulo, o professor-pesquisador apresenta uma resposta para a questão 

de investigação relacionada com problemática proposta para esse estudo. 

 

5.1 Questão de Investigação 

 

As fases analítica e interpretativa desse estudo foram obtidas por meio dos 

instrumentos de coleta de dados que possibilitaram que a professora-pesquisadora 

respondesse à questão de investigação proposta para esse estudo: 

 

Como os professores de Matemática podem compreender a indisciplina 

dos alunos como um aspecto positivo que possa auxiliá-los na 

transformação da própria prática docente de acordo com as perspectivas 

da Etnomatemática e da Insubordinação Criativa? 

 

Nesse direcionamento, ressalta-se que o estabelecimento dessa questão de 

investigação orientou todas as etapas de desenvolvimento desse estudo. Contudo, essa 

problemática também foi implicitamente respondida com o desenvolvimento dos 

Capítulos 3 e 4 dessa dissertação. 

No entanto, para que a resposta para essa questão de investigação pudesse ser 

efetivamente determinada, os dados coletados foram analisados e triangulados, bem 

como os resultados provenientes da fase analítica desse estudo foram interpretados por 

meio da elaboração de categorias e subcategorias conceituais de acordo com os 

pressupostos metodológicos adotados na adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados. 

 

5.2  Uma Possível Resposta para a Questão de Investigação 

 

De acordo com os resultados obtidos, infere-se que a maioria dos professores 

participantes se aproximaram do conceito de insubordinação criativa, no entanto, os 

professores participantes M5 e F6 não se apropriaram corretamente dessa conceituação, 

conforme pode ser evidenciado no quadro 30 na seção de análise do questionário final, 

considerando que essa base teórica foi discutida com mais detalhes no grupo focal 
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adaptado, sendo que esses participantes não participaram desse instrumento de coleta de 

dados por motivos diversos. 

Além disso, os participantes desse estudo apresentaram indícios da compreensão 

do significado de Etnomatemática, possibilitando o reconhecimento de situações-

problema e contextos cotidianos escolares associados à essa conceituação. Contudo, é 

importante ressaltar que, anteriormente, esses participantes desconheciam os conceitos 

relacionados com essas bases teóricas. Nesse sentido, o participante M1 associou o 

conceito de Etnomatemática à ética. 

No entanto, apesar da restrição dessa conceituação, há indicações de seu 

entendimento sobre esse campo de pesquisa, haja vista que D’Ambrosio (2001) 

comenta sobre a ética da diversidade que promove o equilíbrio da própria existência 

humana e biológica. Essa ética consiste na harmonia de três elementos importantes para 

o convívio pacífico: indivíduo, sociedade e natureza, que funciona como um conjunto 

propulsor para a valorização dos membros de grupos culturais distintos. 

Então, a maioria dos participantes compreenderam a importância de os alunos 

discutirem e criticarem as normas e as regras, possibilitando a reflexão para transformar 

a participação passiva em colaboração ativa em salas de aula por meio da 

contextualização dos conteúdos matemáticos na vida diária dos alunos. Desse modo, a 

reflexão crítica desses participantes possibilitou o entendimento da característica 

positiva da indisciplina como um fato importante para a transformação da própria 

prática docente. 

Os participantes desse estudo ressaltaram que a indisciplina dos alunos pode 

adquirir um aspecto positivo, sendo possível auxiliá-los na transformação da própria 

prática docente ao utilizar as perspectivas da Etnomatemática e da Insubordinação 

Criativa no decorrer do processo educacional. 

Nesse sentido, é importante que os professores ouçam os seus alunos para que 

eles tenham oportunidade de se expressem e exporem as suas opiniões por meio do 

diálogo. Essa ação pedagógica possibilita que os professores contextualizem os 

conteúdos matemáticos em sala de aula com atividades realizadas no cotidiano, 

promovendo uma redução e/ou minimização da indisciplina no ambiente escolar. 

Assim, esses participantes buscaram alternativas pedagógicas que visavam 

estimular e melhorar o aprendizado matemático de seus alunos para que o processo de 

ensino e aprendizagem tenha sentido e significado em seus próprios contextos. É 
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importante ressaltar que, tanto na Etnomatemática como na Insubordinação Criativa, os 

alunos são o centro do processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

A maioria dos participantes se conscientizou de que existe uma relação entre a 

Etnomatemática, a Insubordinação Criativa, Disciplina e a Indisciplina, pois na 

Etnomatemática, os professores conhecem a linguagem dos alunos na sala e, às vezes, 

até a limitação deles. 

Assim, esses profissionais planejam as aulas com o objetivo de melhor atender 

as suas necessidades educacionais. A insubordinação criativa é um contexto novo que 

traz questionamentos críticos e reflexivos. Por conseguinte, é necessário que os 

professores aproveitem o contexto dos alunos para enriquecer as aulas. 

Esses profissionais também perceberam a relevância das negociações que devem 

ocorrer em sala de aula ao propiciar um ambiente favorável para compreender as ações 

indisciplinares que são desencadeadas no ambiente escolar. Desse modo, esses 

participantes repensaram as suas práticas, para que possam pensar em ações 

pedagógicas para diminuir a indisciplina em salas de aula. 

Os resultados desse estudo também mostraram que os participantes desse estudo 

puderam compreender a indisciplina dos alunos como um aspecto positivo que pudesse 

auxiliá-los na transformação da própria prática docente de acordo com as perspectivas 

da Etnomatemática e da Insubordinação Criativa. 

Por conseguinte, para esses participantes, esses conceitos de Etnomatemática e a 

sua conexão com a Insubordinação Criativa, disciplina e indisciplina podem estar 

relacionadas com a flexibilização das normas e regras impostas no ambiente escolar 

sem que discussões prévias sejam realizadas com os alunos e, também, com a 

contraposição aos educadores que visam excluir os discentes das decisões tomadas no 

processo educacional. 

Assim, esses participantes entenderam a importância da criação de alternativas 

pedagógicas para que possam aproveitar o comportamento dos alunos como uma 

oportunidade relevante para o desenvolvimento de um constante ajustamento e 

adaptação de suas práticas docentes ao contexto educacional atual com o objetivo de 

reduzir e/ou minimizar as ações indisciplinares que ocorrem em salas de aula. 

Esses resultados também mostraram que a indisciplina positiva dos alunos 

pode propiciar o desenvolvimento de um processo reflexivo dos professores sobre as 

próprias práticas educativas, possibilitando uma flexibilização das normas e regras 

em prol da melhoria do processo educacional. Nesse sentido, a Matemática é 
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considerada como um campo do conhecimento que se aproxima do cotidiano dos alunos 

por meio dos pressupostos da Etnomatemática. 

Desse modo, infere-se que esses participantes se conscientizaram sobre a ação 

pedagógica da Etnomatemática como uma ação pedagógica que busca a proposição de 

uma prática docente que possibilite a valorização e o respeito aos conhecimentos 

matemáticos que os alunos trazem de seu cotidiano. 

Essa abordagem possibilita o entendimento da insubordinação criativa como 

uma conceituação importante para a compreensão do caráter positivo da indisciplina 

que está relacionada com a flexibilização de normas pré-estabelecidas que objetiva o 

protesto relacionado com a necessidade de mudança na normatização das regras, bem 

como na erradicação de atitudes preconceituosas e racistas. 

Finalizando a redação da resposta para a problemática desse estudo, os seus 

resultados mostraram que houve uma mudança comportamental dos participantes com 

relação à indisciplina e à sua prática docente e experiência profissional. O quadro 34 

mostra as mudanças comportamentais que foram identificadas pelo professor-

pesquisador com relação aos resultados obtidos nessa investigação. 

 

Quadro 34: Mudanças comportamentais dos participantes com relação à com relação à 

indisciplina à sua prática docente e experiência profissional 

Participantes Comportamento no Final do Estudo 

 

M1 

Procuro ouvir os alunos, dando oportunidade para que eles se expressem e 

exponham as suas opiniões, visto que através do diálogo, conhecemos a 

realidade de cada um. 

 

 

 

 

F2 

Tento compreender que o meu aluno não está participando da aula por não 

está entendendo os pré-requisitos básicos da Matemática, por não se sentir 

incluído no contexto da sala de aula, por a escola não aproveitar os saberes 

que ele traz da sua comunidade. Assim, transformo esses fatores em 

oportunidades, planejando aulas com revisão de conteúdo, incluído 

exemplos que cita o sociocultural do aluno, desenvolvendo projetos 

pedagógicos para alinhar a prática à teoria. Considero que esta é a 

oportunidade para transformar minha aula, tornando-a mais agradável e 

valiosa, inserindo o aluno no contexto da sala de aula e futuramente no 

mercado de trabalho, fazendo valer o papel social da escola que é 

transformar e melhora a vida do cidadão. 

 

M3 

Por quê que não estamos conseguindo a atenção dos alunos? Talvez seja a 

hora de mudança, de trazermos outras metodologias, outro material 

pedagógico, usar tecnologia de informação e inovar mesmo como novas 

estratégias que podem contribuir para uma melhor disciplina em sala de 

aula. 

 

F4 

Essas atitudes indisciplinares são uma forma dos alunos demonstrarem que 

não estão satisfeitos com as regras pré-estabelecidas. É preciso que haja 

uma discussão democrática entre escola e aluno para reverter essa situação. 
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M5 

Indisciplina ao meu ver não tem um aspecto positivo, mas podemos melhor 

entendê-la porque pode advir de vários fatores externos, como, por 

exemplo, o ambiente familiar ou mesmo a sociedade onde está inserido o 

aluno. 

F6 Essas metodologias podem reduzir a indisciplina, mas nem sempre irá 

funcionar devido à diversidade da realidade dos alunos. 

 

M7 

Ao compreender as origens da indisciplina do aluno, seja ela um protesto 

ou fuga, permite a análise das dificuldades do discente. Além disso, 

possibilita a autocritica das metodologias e práticas pedagógicas, a fim de 

melhorá-las e adaptá-las conforme a necessidade daquele grupo. 

 

F8 

Ao conhecer a Etnomatemática, a Insubordinação Criativa e a Indisciplina 

Positiva posso compreender melhor as necessidades dos alunos e a suas 

insatisfações e promover um ensino dinâmico e contextualizado. 

Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 

 

Por conseguinte, de uma maneira geral, a maioria dos participantes desse estudo 

entenderam a indisciplina dos alunos como um aspecto positivo para auxiliá-los na 

transformação de sua prática docente conforme as perspectivas da Etnomatemática da 

Insubordinação Criativa. Nesse sentido, a indisciplina positiva está relacionada com a 

ousadia, o inconformismo e a discordância dos alunos pelas regras e normas impostas 

no sistema escolar e que burocratiza o ambiente escolar das salas de aula. 

Desse modo, esses participantes se conscientizaram que podem compreender 

melhor as necessidades de seus alunos e as suas insatisfações insubordinadas e criativas 

ao promover um processo de ensino e aprendizagem em Matemática que seja dinâmico 

e contextualizado no próprio cotidiano, que tem como objetivo promover uma melhora 

no desempenho escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ações disciplinares podem significar uma maneira de agir dos membros de 

grupos culturais distintos, como, por exemplo, os alunos, por meio da cooperação, bem 

como do respeito às normas de convívio das comunidades. Por outro lado, as escolas 

utilizam as normas e as regras de modos vigilantes que podem estar inadequadas ao 

contexto sociocultural atual. Dessa maneira, essas regulamentações disciplinares podem 

desrespeitar os processos naturais relacionados com os contextos socioculturais, os 

estilos de aprendizagem e as aptidões dos alunos. 

Consequentemente, a disciplina pensada de uma maneira democrática e positiva 

pode reduzir e/ou minimizar os desvios relacionados com as normas e regras, que 

podem ser considerados como instrumentos de controle que modificam comportamentos 

e visam treinar os alunos, aperfeiçoando o exercício de poder existentes nas relações 

escolares. 

Essa abordagem possui relação com as normas e regras disciplinares e com o seu 

vínculo com as relações de poder que são desencadeadas nas escolas, pois as 

instituições de ensino executam ações normativas em modos específicos que visam 

corrigir o comportamento dos alunos considerados indisciplinados, evidenciando as 

relações de poder que são frequentes no sistema escolar (AQUINO, 1996). 

Nesse direcionamento, Anderson (2009) argumenta que uma definição 

tradicional da disciplina está relacionada com a obediência às regras e aos superiores; 

com a ordem, o bom comportamento, estando também vinculada à regularidade da 

submissão disciplinar e aos seus métodos comportamentais, pois busca o controle, a 

imposição, os castigos e a punição. 

Em contraposição à essa percepção, Vasconcelos (1994) afirma sobre a 

necessidade da conscientização de uma convivência emancipadora e democrática no 

ambiente escolar das salas de aula, que seja desencadeada nas instituições de ensino por 

meio da comunicação, da interatividade e da colaboração entres os alunos e os 

professores. 

Por conseguinte, é importante que os alunos não se submetam às normas e regras 

definidas previamente, sem discussões, mas que possam se envolver nos debates 

relacionados com os comportamentos exigidos e impostos pelo sistema escolar. E, 

então, posteriormente, os alunos possam participar da definição das normativas 
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comportamentais das escolas por meio do da elaboração conjunta das regulamentações 

comportamentais. 

Conforme essa perspectiva, para os professores participantes desse estudo, as 

ações disciplinares podem ser consideradas como fatores que influenciam 

negativamente o processo de ensino e aprendizagem em Matemática, repercutindo, 

também, no desenvolvimento da relação entre os professores e os alunos no ambiente 

das salas de aula. 

De acordo com esse contexto, a condução desse estudo justificou-se pelo fato de 

que a sua problemática estava relacionada com as questões indisciplinares nas salas de 

aula de Matemática. No entanto, Silva (2020) comenta que, embora a disciplina escolar 

exista desde o início da humanidade, os métodos disciplinares empregados se 

modificaram no decorrer da história da humanidade, originando o emprego de 

procedimentos, técnicas e estratégias culturalmente irrelevantes para a manutenção da 

disciplina nas instituições de ensino. 

Assim, esse estudo buscou compreender a percepção de 8 (oito) professores de 

Matemática, em 3 (três) escolas estaduais e em 1 (uma) escola particular, em duas 

cidades distintas, da Superintendência Regional de Ensino de Ponte Nova, em Minas 

Gerais, sobre as abordagens relacionadas com a indisciplina que são vivenciadas nas 

escolas em termos da prática docente desses professores. 

Em particular, essa pesquisa também buscou obter informações sobre o dia-a-dia 

desses professores e, também, de suas experiências e pontos de vista com relação à 

implantação dos regulamentos relacionados com a disciplina escolar. Nesse contexto, os 

resultados dos estudos conduzidos por Estrela (1994), Garcia (2009) e Lipsky (1971) 

mostraram que os professores se sentem descapacitados pelos regulamentos 

disciplinares impostos pelas escolas e que os alunos se aproveitam dessas 

regulamentações para insubordinar a autoridade desses profissionais da Educação. 

Com base na premissa de que as abordagens disciplinares são culturalmente 

conceituadas e negociadas, essa investigação visa argumentar que a indisciplina escolar 

pode se tornar pandêmica nas escolas, haja vista que, de acordo com Rosa (2010), 

existem abordagens que são culturalmente inapropriadas para serem empregadas nas 

salas de aula. 

Nesse sentido, existe a necessidade de que a indisciplina possa ser utilizada 

como um fator motivador, insubordinado e criativo para o desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem em Matemática que ocorre em salas de aula. Conforme o 
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relatório da Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2014) 

o Brasil lidera o ranking internacional de indisciplina de uma maneira negativa e que, 

aparentemente, a reversão dessa situação demorará em ser atingida. 

Dessa maneira, o professor-pesquisador inferiu durante o desenvolvimento de 

sua fundamentação teórica que, quando existe a ocorrência da indisciplina, há sempre 

um castigo ou punição condizentes para os alunos de acordo com as normas pré-

estabelecidas pelo sistema educacional. Assim, as ações disciplinares são aplicadas no 

intuito de que os alunos não repitam comportamentos considerados indevidos e 

indesejáveis pelos professores, mas que promovam melhorias em sua postura em sala de 

aula. Nesse sentido, Rosa (2010) argumenta que esse tipo comportamento é 

desencadeado em salas de aula de Matemática porque há um distanciamento da vida 

escolar dos alunos com as atividades realizadas em seu cotidiano. 

Portanto, durante o desenvolvimento dessa pesquisa, o professor-pesquisador 

procurou compreender essa problemática, para que desenvolvesse um embasamento 

teórico, metodológico e prático, com o objetivo de auxiliar e apoiar os professores na 

busca de soluções para lidar com as diversas indisciplinas existentes em salas de aula, 

para que possam auxiliar os alunos no entendimento dos conteúdos matemáticos de uma 

maneira contextualizada e holística, com a utilização das perspectivas da 

Etnomatemática e da Insubordinação Criativa, bem como das conceituações da 

disciplina positiva, da disciplina negativa e da indisciplina positiva. 

Em concordância com esse contexto, objetivo geral desse estudo estava 

relacionado com a compreensão e a percepção dos professores participantes desse 

estudo com relação à indisciplina escolar em salas de aulas de Matemática, visando a 

transformação da própria prática docente ao buscar o desenvolvimento de um olhar 

crítico, reflexivo e questionador sobre a problemática desse estudo por meio da 

Etnomatemática e da Insubordinação Criativa. 

Entende-se que esse objetivo foi alcançado por meio da elaboração e aplicação 

dos instrumentos de coleta que auxiliaram o professor-pesquisador na análise dos dados 

e na interpretação dos resultados obtidos nessa investigação, possibilitando o 

desenvolvimento de reflexões dos participantes sobre a indisciplina como uma ação 

insubordinada e criativa, que foram suscitadas e discutidas a partir das informações 

obtidas por meio desses instrumentos. 

Desse modo, esses participantes se conscientizaram sobre a necessidade de 

promoverem mudanças em suas práticas docentes para mobilizarem um processo de 
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interação e participação autônoma dos alunos no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática, visando uma melhoria de seu desempenho escolar, através de uma 

compreensão da indisciplina de uma maneira positiva que pode auxiliar na 

transformação das ações pedagógicas utilizadas em sala de aula.  

De acordo com essa perspectiva, esses participantes compreenderam que a ação 

pedagógica da Etnomatemática pode ser considerada como uma alternativa educacional 

relevante para a proposição de uma prática docente que possibilite a valorização e o 

respeito aos conhecimentos matemáticos que os alunos trazem de seu cotidiano para as 

salas de aula. 

No que diz respeito ao primeiro objetivo específico relacionado com a discussão 

com os participantes desse estudo sobre as conceituações de disciplina, indisciplina, de 

Etnomatemática e Insubordinação Criativa, destaca-se que esse objetivo foi alcançado 

por meio da realização de um grupo focal adaptado com duração de 3horas e 15minutos 

por meio do qual houve a participação de 6(seis) professores, sendo que houve uma 

participação interativa e dialógica com a maioria de seus participantes. 

Nesse grupo focal, o professor-pesquisador e os participantes desse estudo 

discutiram os conceitos relacionados com a fundamentação teórica sobre a 

Insubordinação Criativa e a Etnomatemática, bem como discutiram as temáticas 

relacionadas com a disciplina escolar, a disciplina positiva, a disciplina negativa, a 

indisciplina e a indisciplina positiva, que necessitavam de esclarecimentos e que foram 

identificadas durante o preenchimento das questões do questionário inicial e da 

condução das entrevistas semiestruturadas. 

É importante ressaltar que essa abordagem metodológica promoveu uma 

interação virtual entre os professores participantes com o professor-pesquisador em 

conjunto com o seu professor-orientador, que ocorreu por meio de interações virtuais 

síncronas e também com as participações assíncronas realizadas por meio do chat da 

plataforma GoogleMeet, que foi utilizada para a realização adaptada desse grupo focal. 

Com relação ao segundo objetivo específico que estava relacionado com o 

aprofundamento dos relatos das práticas docentes dos participantes desse estudo em sala 

de aula, bem como sobre o esclarecimento das respostas dadas para as questões do 

questionário inicial e final, das entrevistas semiestruturadas, da adaptação do grupo 

focal, ressalta-se que esse objetivo foi atingido, pois a descrição densa e detalhada da 

análise textual e qualitativa das atividades propostas nesse estudo proporcionou o 
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aprofundamento dos relatos das práticas e vivências dos professores em salas de aula 

com relação à disciplina e à indisciplina. 

Esses relatos também revelaram que cada participante possui uma história de 

vida diferente e que experienciaram situações indisciplinares que marcaram a vivência 

de sua prática docente no cotidiano escolar. Nesse direcionamento, os resultados obtidos 

nesse estudo mostraram a importância do diálogo na tentativa de resolução de situações 

disciplinares e indisciplinares entre os pares para que eles possam buscar, 

conjuntamente, propostas e ações pedagógicas que visem encontrar soluções que 

possam minimizar e/ou reduzir os impactos na vida profissional e pessoal dos docentes, 

bem como na vida escolar, acadêmica e pessoal dos alunos. 

Com referência ao terceiro objetivo específico que estava relacionado com a 

promoção de uma interação entre todos os participantes do estudo por meio da 

realização de um grupo focal adaptado via GoogleMeet, que visava fomentar uma 

discussão aprofundada sobre a temática estudada, é importante enfatizar que esse 

objetivo foi parcialmente alcançado, haja vista que 2 (dois) professores participantes 

não puderam, por motivos pessoais, participar do momento de interação dessa atividade. 

Destaca-se também que a participação no grupo focal não foi realizada 

integralmente de modo interativo e colaborativo, haja vista que nem todos os 

professores participaram ativamente das discussões propostas, no entanto, para alguns 

participantes, o momento de interação proporcionado pela realização dessa atividade foi 

de socialização e de desabafo, pois eles se sentiram livres para relatar as situações 

indisciplinares vivenciadas no ambiente escolar, bem como discutir sobre as maneiras 

que lidam com essas questões em sala de aula. 

Conforme esse contexto, o quarto e último objetivo específico estava 

relacionado com a análise das experiências dos participantes desse estudo sobre a 

obtenção de dados mais específicos sobre a prática docente de cada um deles por meio 

dos instrumentos de coleta de dados utilizados nessa investigação. Ressalta-se que esse 

objetivo foi alcançado porque o Capítulo III dessa dissertação descreveu 

minuciosamente a análise realizada em cada um dos instrumentos de coleta de dados 

propostos nesse estudo. Assim, esse capítulo objetivou elucidar as vivências e 

experiências dos participantes com relação à disciplina escolar e à indisciplina, bem 

como sobre a importância das práticas docentes propostas em salas de aula. 

Consequentemente, essa proposta educacional buscou o desenvolvimento de 

ações pedagógicas que visem minimizar e/ou reduzir as práticas indisciplinares por 
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meio da elaboração de atividades relacionadas com a questão sociocultural dos alunos e, 

também, com a utilização das bases teóricas do Programa Etnomatemática e da 

Insubordinação Criativa. 

Nesse sentido, é importante que o professores de Matemática reflitam sobre a 

própria prática docente na perspectiva da Etnomatemática, como uma ação pedagógica 

intercultural e interdisciplinar, e da Insubordinação Criativa como uma flexibilização 

das normas e regras comportamentais, com o objetivo de provocar os limites 

disciplinares praticados nas escolas. 

Desse modo, é importante que os professores de Matemática compreendam a 

indisciplina dos alunos e, também, como um aspecto positivo para que possa auxiliá-los 

na transformação de sua prática docente no cotidiano escolar. Assim, essa concepção 

pedagógica está relacionada com as maneiras que os professores lidam com a 

indisciplina desencadeada, buscando combater o controle disciplinar que se corporificou 

no espaço escolar como uma forma comportamental de submissão dos alunos às regras 

e normas previamente estabelecidas. 

Com base nos anseios expostos na introdução dessa dissertação, conclui-se que o 

professor-pesquisador encontrou no desenvolvimento dessa pesquisa, o aprofundamento 

sobre a temática que almejava estudar desde o ano de 2014. A condução desse estudo 

contribuiu de uma maneira significativa para o desenvolvimento pessoal e profissional 

do professor-pesquisador, através do entendimento holístico da base sólida das 

fundamentações teóricas e metodológicas propostas nessa investigação. 

Essa abordagem fortaleceu as ideias e convicções do professor-pesquisador 

sobre a problemática estudada, promovendo um olhar mais apurado e aprofundado a 

respeito dos possíveis comportamentos de seus alunos por meio dos aportes teóricos da 

Etnomatemática e da Insubordinação Criativa. Assim, os resultados obtidos nessa 

pesquisa, juntamente com o seu Produto Educacional, podem contribuir de uma maneira 

relevante para que os professores de Matemática possam utilizá-los em suas ações 

pedagógicas em sala de aula. 
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ANEXO A 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DAS ESCOLAS 

 

 

 

 

Autorizo o professor-pesquisador Leonardo Rodrigues Leite e o seu orientador 

Prof. Dr. Milton Rosa, professor do Mestrado Profissional em Educação Matemática, da 

Universidade Federal de Ouro Preto, a realizarem a sua pesquisa intitulada: 

Insubordinando criativamente a indisciplina na perspectiva da Etnomatemática: um 

estudo qualitativo com professores de matemática, com os respectivos professores de 

Matemática desta escola, de acordo com atividades previstas no projeto de pesquisa. 

 

 

 

 

__________, Minas Gerais, ___/____/2019 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do (a) Diretor (a) da Escola 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado (a) professor (a), 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada: 

Insubordinando Criativamente a Indisciplina na Perspectiva da Etnomatemática: Um 

Estudo Qualitativo com Professores de Matemática. O principal objetivo dessa pesquisa 

é instigar os professores de Matemática a terem um olhar crítico, reflexivo e 

questionador sobre a indisciplina escolar em salas de aulas por meio da proposição de 

ações pedagógicas que visem o desenvolvimento da postura comportamental dos 

discentes, bem como a transformação da própria prática docente 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 2 (dois) questionários, um no início 

da pesquisa e outro no final, durante o ano de 2020. Haverá também a realização de uma 

entrevista individual virtual que terá duração de, aproximadamente, de 40 minutos a 1 

hora e um grupo focal com todos os participantes da pesquisa que terá uma duração de, 

aproximadamente, 3 horas. Essas atividades serão desenvolvidas e aplicadas pelo 

professor-pesquisador, juntamente com seu professor orientador. 

A entrevista e o grupo focal serão gravados (filmagem e áudio) para que o 

professor-pesquisador possa assegurar que todas as ações e soluções propostas ou que 

porventura possam surgir, não sejam perdidas/descartadas. Essa abordagem também 

auxiliará o professor-pesquisador na verificação do desenvolvimento coletivo com 

relação à ressignificação da temática sobre a indisciplina que foi proposta para esse 

estudo. 

Apesar de as atividades serem gravadas e filmadas, a sua identidade será 

preservada, pois o foco da gravação e da filmagem será a interação entre você, os 

demais participantes, professor-pesquisador e o seu orientador. 

A sua colaboração é totalmente voluntária, pois a qualquer momento você 

poderá desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou penalidade para a 

sua participação nas atividades. Garantiremos o anonimato de sua identidade, pois suas 

informações não serão associadas com o seu nome em nenhum documento resultante 

dessa pesquisa. 

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. Milton Rosa em sua sala 

de trabalho, na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), onde ficará trancado em 

arquivo físico de aço apropriado para esse fim pelo prazo de cinco anos, quando será 

incinerado. Esses materiais apenas serão consultados por pessoas diretamente 

envolvidas nesse estudo. Como as atividades serão elaboradas e realizadas de acordo 

com a disponibilidade dos participantes, você não será prejudicado em relação ao seu 

trabalho, bem como a sua respectiva carga horária em sua (s) escola (s). 

Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento desta etapa da pesquisa estão 

relacionados com o manuseio de materiais escolares tais como lápis, borrachas, canetas, 

aparelho celular e computador para o preenchimento dos questionários e para a 

condução da entrevista e do grupo focal. Esses riscos serão minimizados por meio da 
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observação e da orientação do professor-pesquisador e de seu orientador para que seja 

realizado com segurança. Caso ocorra algum incômodo durante a condução dessa 

pesquisa e você sentir-se cansado ou desanimado com relação à realização das tarefas 

propostas nesse estudo, as mesmas serão paralisadas até que você se sinta à vontade 

para a sua continuidade. 

Procuraremos propiciar situações de aprendizagem em um ambiente de convívio 

agradável e respeitoso, para que você se sinta valorizado (a) e à vontade para se 

expressar, bem como estimulado (a) para participar das atividades propostas. 

Essa pesquisa poderá auxiliar você no processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática por meio da utilização de práticas matemáticas socioculturais que 

possibilite as interconexões entre a cultura e a Matemática, por meio da utilização de 

uma metodologia diferenciada com a utilização da abordagem dialógica da 

Etnomatemática e da Insubordinação Criativa, que podem tornar as aulas motivadoras e 

interativas, visando minimizar os aspectos indisciplinares em sala de aula. 

Caso você venha a ter qualquer tipo de dano resultante de sua participação nessa 

pesquisa, você tem o direito à assistência integral e à indenização por parte do 

professor-pesquisador e do professor-orientador, no que se refere às complicações 

decorrentes desse estudo. 

Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas éticas, o endereço para contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é Campus Universitário, Morro do Cruzeiro 

– Centro de Convergência, CEP: 35.400-000, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 

Telefone: (31)3559-1368, e-mail: cep.propp@ufop.edu.br, homepage: 

http://www.propp.ufop.br. 

 

_______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Orientador: Prof. Dr. Milton Rosa 

Centro de Educação a Distância – CEAD / UFOP 

Fones: (31) 3559-1445 / e-mail: milton.rosa@ufop.edu.br 

 

_______________________________________________ 

Professor–Pesquisador 

Leonardo Rodrigues Leite 

Rua José de Almeida Ramos, 98, Ap. 202, Ramos, Viçosa – MG, 36570-260 

Fones: (32) 99971-1675/ e-mail: leonardoleite2011@yahoo.com.br 

______________________________________________________________________ 

Para ser preenchido pel@s professor@s 

 

Eu, _________________________________________________, autorizo minha 

participação nessa pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir para 

os fins do projeto o qual estou contribuindo. 

 

Concordo com a gravação de vídeo e áudio: [ ] SIM [ ] NÃO 

 

Concordo que sejam tiradas fotografia [  ] SIM [  ] NÃO 

 

___________________, ___ de __________ de 2020. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura 

http://www.propp.ufop.br/
mailto:milton.rosa@ufop.edu.br
mailto:leonardoleite2011@yahoo.com.br
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APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Prezado (a) professor (a), 

 

Solicitamos que você responda às perguntas abaixo, que são importantes para o 

desenvolvimento da pesquisa intitulada: Insubordinando Criativamente a Indisciplina 

na Perspectiva da Etnomatemática: Um Estudo Qualitativo com Professores de 

Matemática, que será conduzida pelo estudante Leonardo Rodrigues Leite, com a 

orientação do professor Doutor Milton Rosa, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

Por gentileza, não coloque o seu nome nesse formulário, pois não haverá a sua 

identificação e nem de sua escola, haja vista que essas informações serão sigilosas. 

Atenção: Por favor, responda-o até o dia 30 de junho de 2020, para que possamos 

analisar as informações obtidas e dar continuidade a nossa pesquisa. 

 

1) Idade: _____ anos 

 

2) Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

 

3) Há quanto tempo você leciona? 

a) ( ) tempo menor ou igual a 5 anos 

b) ( ) tempo entre 5 a 10 anos 

c) ( ) tempo entre 10 a 20 anos 

d) ( ) tempo maior do que 20 anos 

 

4) Nível de formação (assinalar tudo o que se aplica): 

a) ( ) graduação em Licenciatura em Matemática; 

b) ( ) graduação em Bacharelado em Matemática; 

c) (    ) formação complementar em matemática; 

d) ( ) graduação em outra área; 

e) (    ) aperfeiçoamento; 

f) (    ) especialização; 

g) (    ) mestrado; 

h) (    ) doutorado; 

i) (    ) Pós-doutorado; 

j) (    ) Outra. 

 

4*) Com exceção dos itens (a), (b), (c), justifique o (s) item (s) marcado (s) 

explicitando em qual área de formação. Caso tenha respondido apenas os itens (a) 

e/ou (b) digite 0 (zero). 

 

5) Em que faixa melhor se enquadra a renda bruta mensal (sem descontos) de seu 

trabalho como professor? 

a) ( ) Até 1(um) salário mínimo (R$ 1.045,00) 
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b) ( ) Até 2 (dois) salários mínimos 

c) ( ) Até 3 (três) salários mínimos 

d) ( ) Mais que 3 (três) salários mínimos 

 

6) Você trabalha em outra instituição de ensino? Caso tenha, diga qual cargo se for 

possível. 

 

7) Você tem outro tipo de trabalho? Caso tenha, diga qual tipo se for possível. 

 

8) Quantas aulas por semana foram atribuídas no início do ano letivo a sua 

disciplina? ( ) menos que 10 aulas; 

a) ( ) de 10 a 20 aulas; 

b) ( ) de 21 a 30 aulas; 

c) ( ) de 31 a 40 aulas; 

d) ( ) de 41 a 50 aulas; 

e) ( ) Nenhuma das Opções Anteriores. 

 

8*) Explique porque você leciona essa quantidade de aula. 

 

9) Explique o que você entende por disciplina escolar. 

 

10) Em sua opinião, a disciplina escolar tem um caráter positivo? (   ) Sim   (   ) Não.  

 

10*) Explique a sua resposta anterior. 

 

11) Em seu ponto de vista, a disciplina escolar pode adquirir um caráter negativo? 

(   ) Sim.  

(...) Não.  

 

11*) Explique a sua resposta anterior. 

 

12) Explique o que você entende por indisciplina. 

 

13) Em suas salas de aula, há presença de algum tipo de indisciplina? 

a) ( ) Sim, em todas as aulas da semana.  

b) ( ) Não, em nenhuma aula.  

c) ( ) Ás vezes.  

d) ( ) Na maioria das aulas.  

 

13*) Explique a sua resposta anterior. 

 

14) Relate quais são as principais situações indisciplinares que você lida em suas 

aulas de Matemática em seu cotidiano escolar. Caso não se enquadre nessa 

situação, explique a sua resposta. 

 

15) Como você lida (resolve) essas situações indisciplinares? Caso não se enquadre 

nessa situação digite 0 (zero). 

 

16) Com base na questão anterior, após resolver essas situações existentes, tudo se 

resolve ou há reincidências? Caso não se enquadre nessa situação digite 0 (zero). 
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17) Em sua opinião, a indisciplina pode ser vista de uma maneira positiva? 

(   ) Sim.  

(   ) Não.  

 

17*) Explique a sua resposta anterior. 

 

18) Quais a técnicas e/ou as metodologias didático/pedagógicas que você mais 

utiliza em suas aulas? 

 

19) Com essa utilização, você tem o retorno desejado em relação à aprendizagem de 

conteúdos matemáticos dos seus alunos? Explique a sua resposta. 

 

20) Em sua opinião, como a indisciplina pode influenciar no processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática dos alunos? 

 

21) É possível que a metodologia aplicada nas aulas de Matemática pode ocasionar 

ou influenciar a ocorrência de indisciplina? 

a) ( ) Sim.  

b) ( ) Não.  

c) ( ) Depende de como a Matemática é trabalhada em sala de aula. 

 

21*) Explique a sua resposta anterior. 

 

22) Em sua opinião, a utilização de situações-problema cotidianas relacionadas com 

a Matemática pode influenciar na minimização e/ou na redução da indisciplina 

em sala de aula? Explique a sua resposta. 

 

23) Em seu ponto de vista, a indisciplina pode ser causada como um tipo de 

insubordinação dos alunos com relação às regras e às normas disciplinares que 

devem seguir em sala de aula? Explique a sua resposta. 

 

24) Na situação proposta na questão 23, os alunos podem ser considerados como 

indisciplinados ou insubordinados? Explique a sua resposta.  

 

25) As normas e as regras disciplinares escolares em sua escola são discutidas com 

os alunos em sala de aula? Explique a sua resposta. 

 

26) As regras e as normas disciplinares escolares em sua escola são discutidas com 

os alunos para a construção de um código de conduta dos alunos em sala de aula 

e em outros espaços escolares? Explique a sua resposta 

 

27) O nosso projeto visa conceituar e estabelecer definições e determinar ações 

pedagógicas que possam minimizar e/ou reduzir a indisciplina escolar por meio 

do oferecimento de seminários que têm como objetivo a discussão de 

alternativas metodológicas, visando a conscientização dos professores de 

Matemática em relação a esse tema por meio de discussão atuais e 

contemporâneas sobre o comportamento dos alunos. Portanto, você gostaria de 

participar de todas as atividades? 
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a) ( ) Sim. 

b) ( ) Não. 

 

27*) Explique a sua resposta anterior. 

 

28) Caso você tenha respondido sim para a questão 27, quando você prefere que 

essas entrevistas e grupo focal sejam realizados? Considerando que à noite será a 

partir das 19 horas; no sábado de manhã a partir das 09 horas e à tarde a partir das 

14 horas. 

 HORÁRIOS PARA OS ENCONTROS 

Dias 1h 30min 2 horas 3 horas 

Segunda-feira à noite    

Terça-feira à noite    

Quarta-feira à noite    

Quinta-feira à noite    

Sexta-feira à noite    

Sábado de manhã    

Sábado à tarde    
Fonte: Arquivo pessoal do professor-pesquisador 
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APÊNDICE C 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Prezado (a) professor (a), 

 

Novamente agradeço por todas as contribuições e considerações feitas no 

Questionário Inicial, nas Entrevistas, bem como no Grupo Focal. 

Neste momento, solicitamos que você responda às perguntas abaixo, que são 

importantes para o desenvolvimento de minha pesquisa intitulada: Insubordinando 

Criativamente a Indisciplina na Perspectiva da Etnomatemática: Um Estudo 

Qualitativo com Professores de Matemática, que está sendo conduzida pelo estudante 

Leonardo Rodrigues Leite, com a orientação do professor Doutor Milton Rosa, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP). 

Por gentileza, não coloque o seu nome nesse formulário, pois não haverá a sua 

identificação e nem de sua escola, haja vista que essas informações serão sigilosas. 

Atenção: Por favor, responda-o até o dia 30 de outubro de 2020, para que 

possamos analisar as informações obtidas e dar continuidade a nossa pesquisa. 

Por fim, estamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. 

 

1) Após a realização do questionário inicial, da entrevista e do grupo focal, 

explique o você entendeu por disciplina e indisciplina. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2) Explique o que você entendeu por Insubordinação Criativa e Etnomatemática. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3) Explique o você entendeu por contextualização da Matemática. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) Explique o que você entende por disciplina positiva. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5) Explique o que você entende por disciplina negativa. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

6) Explique o que você entende por indisciplina positiva. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7) Explique a diferença e as similaridades entre insubordinação e indisciplina. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8) Explique: “Muitas atitudes indisciplinares dos alunos podem estar relacionadas 

com os aspectos de insubordinação por eles não concordarem com as regras e as 

normas impostas nas salas de aula e nas escolas”. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9) Explique se as atividades realizadas advindas do cotidiano dos alunos podem 

minimizar e/ou reduzir a indisciplina em sala de aula de Matemática. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10) Explique que tipo de atividades matemáticas relacionadas com a vida diária dos 

alunos podem ser utilizadas em sala de aula para o desenvolvimento de 

conteúdos matemáticos. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

11) Em sua opinião, quais comportamentos dos alunos em sala de aula de 

Matemática podem ser considerados como indisciplina ou insubordinação? 

Explique a sua resposta. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

12) Você acredita que compreendendo a indisciplina dos alunos como um aspecto 

positivo, é possível auxiliá-lo (a) na transformação de sua prática docente ao 

utilizar as perspectivas da Etnomatemática e da Insubordinação Criativa? Em 

caso afirmativo, justifique como esse processo pode acontecer. 
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO DIÁRIO DE CAMPO 

 

1) Observação e registro da participação dos participantes desse estudo por meio 

das respostas dadas nos questionários inicial e final. 

 

2) Observação e registro da participação dos participantes desse estudo nas 

entrevistas semiestruturadas. 

 

3) Observação e registro da participação dos participantes desse estudo no grupo 

focal. 

 

4) Anotação da participação e comportamento dos participantes nas entrevistas e no 

grupo focal. 

 

5) Levantamento e registro das possíveis dificuldades e facilidades com relação à 

disciplina, indisciplina, à etnomatemática e à insubordinação criativa. 
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APÊNDICE E 

 

ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DA ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA 

 

1) Explique o que é disciplina. 

a) Explique o que você entende por disciplina positiva. 

b) Explique o que você entende por disciplina negativa. 

 

2) Sobre a indisciplina: 

a) Explique o que é indisciplina. 

b) Explique o que você entende por indisciplina positiva. 

c) Explique se, em seu ponto de vista, a indisciplina pode ser considerada de uma 

maneira positiva. 

 

3) Explique se você teve alguma situação indisciplinar que o deixou especialmente 

desnorteado, perplexo, perturbado? Caso seja possível, favor relatar essa 

experiência. 

 

4) Você já ouviu falar em Etnomatemática? Explique o que você entende que seja a 

Etnomatemática. 

 

5) Explique como as atividades relacionadas com o cotidiano e a cultura dos alunos 

podem influenciar na minimização/redução da indisciplina em sala de aula. 

 

6) Você já ouviu falar em Insubordinação Criativa? Explique o você entende que 

seja Insubordinação Criativa. 

 

7) Explique se a indisciplina que ocorre em sala de aula pode estar relacionada com a 

insubordinação dos alunos com relação à imposição de normas e regras escolares. 
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8) Explique como as estratégias didáticas e pedagógicas utilizadas em sala de aula 

podem auxiliar na minimização/redução da indisciplina em sala de aula. 

Exemplifique. 

 

9) Explique se uma compreensão mais abrangente, pelos professores, sobre a 

indisciplina, como, por exemplo, uma indisciplina positiva dos alunos, pode 

auxiliá-lo (a) na transformação de sua prática docente em sala de aula.  

 

10)  Em sua opinião, qual é o (a) aluno (a) ideal em uma sala de aula. 
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APÊNDICE F 

 

GUIA SEMIESTRUTURADO PARA A ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO 

DO GRUPO FOCAL 

 

1) Explique como a utilização de situações-problemas cotidianas e socioculturais 

relacionadas com o conhecimento matemático pode influenciar na minimização 

e/ou na redução da indisciplina em sala de aula. 

 

2) Explique se a indisciplina pode ser causada por algum um tipo de 

insubordinação dos alunos com relação às regras e às normas disciplinares que 

devem ser seguidas em sala de aula sem discussões prévias.  

 

3) Explique se existe alguma relação entre a Etnomatemática, a Insubordinação 

Criativa, Disciplina e a Indisciplina. 
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APÊNDICE G 

 

APRESENTAÇÃO DE SLIDES UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DO 

GRUPO FOCAL ADAPTADO 

 

 

 

 



 

268 

 

 

 

 

 

 



 

269 

 

 

 

 

 

 



 

270 

 

 

 

 

 

 



 

271 

 

 

 

 

 

 



 

272 

 

 

 

 

 



 

273 

 

 

 

 

 



 

274 

 

 

 

 

 

 



 

275 

 

 

 

 

 

 



 

276 

 

 

 

 

 

 



 

277 

 

 

 

 

 

 



 

278 

 

 

 

 

 

 

 



 

279 

 

 

 

 

 

 


	885632ab1530073729ee586587228bf524788c439649f9f97dc961af3937f0ba.pdf
	ed1d5d2f72b33e4fbd4750473aeee06abb21d24a37d4f44688dde8263a958d80.pdf
	885632ab1530073729ee586587228bf524788c439649f9f97dc961af3937f0ba.pdf

