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A indisciplina em sala de aula é, hoje, um fenômeno que vem sendo discutido em nossa sociedade de forma cotidiana, seja em meios acadêmicos, familiares ou pela mídia. Considerando que a indisciplina ocupa lugar de destaque entre as maiores preocupações  pedagógicas, nos sentimos impulsionados a compreender este fenômeno a partir da análise de noções trabalhadas em diferentes autores. 
A indisciplina escolar não envolve somente características encontradas fora da escola como problemas sociais, sobrevivência precária e baixa qualidade de vida, além de conflitos nas relações familiares, mas aspectos envolvidos e desenvolvidos na escola como a relação professor-aluno; a possibilidade do cotidiano escolar ser permeado por um currículo oculto; entre outros.
 Portanto, a indisciplina escolar pode ser atribuída a fatores externos à escola e/ou a fatores que envolvem a conduta do professor, sua prática pedagógica e até mesmo, práticas da própria escola que podem ser excludentes.
Durante a pesquisa elaboramos duas grandes categorias de análise; uma que analisa a indisciplina sob a ótica da psicologia institucional apresentados, neste texto, por Aquino (1996) e Guimarães (1996).
Aquino (1996) nos remete à responsabilidade da escola enquanto instituição, que não está preparada para receber o aluno que a procura hoje. Denuncia práticas excludentes da escola que, por si só e pelo confronto com os alunos, produz a indisciplina e, assim, aponta para uma não evolução da escola, diante das mudanças sócio-históricas. 
Dessa forma, Aquino (1996) discute que a escola passa a receber sujeitos não homogêneos, provindos de diferentes classes sociais, com diferentes histórias de vida e com uma “bagagem” que, muitas vezes é negada pela escola. 
Guimarães (1996), expõe que a escola está planificada objetivando homogeneizar as pessoas pois, segundo ela, há quem acredite que quanto mais igual, mais fácil de dirigir. Guimarães (1996) expõe, ainda, que a escola tem mecanismos disciplinares que levam a disciplinarização dos comportamentos de alunos, professores e outros funcionários. Dessa forma, aponta a indisciplina como uma possível forma de resistência por parte dos alunos que não se submetem às normas impostas pela escola.
A perspectiva institucional aponta, portanto, alguns indicativos de que a indisciplina está relacionada a problemas oriundos da e na própria instituição, embora não negue a existência de que conflitos externos também intervenham na relação interpessoal na escola.
Outra perspectiva a ser abordada é a da psicologia da moralidade. Através desta perspectiva Yves de La Taille (1996), defende que quando a disciplina é relacionada ao cumprimento de normas, a indisciplina pode ter relação com a desobediência às normas; porém, aponta que a não observância das normas tem dois motivos, a revolta contra as normas ou o desconhecimento delas.
Araújo (1996) ressalta que moralidade está relacionada às regras; porém,  nos alerta que nem toda regra tem vínculo com a moralidade. Para que uma regra tenha vínculo com a moralidade, seu princípio deve ser o de justiça e a regra não pode ter sido imposta coercitivamente.
Assim, tanto Yves de La Taille (1996 e 1998) como Araújo (1996), baseados na perspectiva piagetiana, defendem que o desrespeito às normas pode ser sinal de autonomia, significando resistência às imposições e ao autoritarismo.
Não negam, entretanto, que a indisciplina tenha vínculos com a educação moral recebida; com o modo que se dá a relação professor-aluno; tampouco, com a existência de um currículo oculto excludente e as imposições da escola. Pelo contrário, a partir destas análises promovem discussões que buscam indicar caminhos para a resolução ou amenização de um conflito que pode e deve ser trabalhado, através de uma abordagem que enfoca o desenvolvimento do aluno enquanto ser moral.
Interpretando Kant em Vaz (1999), podemos perceber que a educação é o de provocar a evolução do homem. Assim, a educação se incumbiria, portanto, de conduzir o aluno ao esclarecimento. Para Kant em Vaz(1999), alcançar o esclarecimento é ter capacidade de agir autonomamente.
Para que o indivíduo alcance a autonomia moral, temos claro que é imprescindível que o ambiente a ser propiciado na escola, seja  um ambiente cooperativo pois, as virtudes morais não são transmitidas verbalmente mas, construída nas relações interpessoais.
Castro (1996), aponta que par a Piaget , as virtudes morais são desenvolvidas de forma ativa, durante a infância e a adolescência e não ensinadas por transmissão verbal. Segundo Piaget, em Macedo (1996), o ser humano tem duas tendências morais invariavelmente; a autonomia e a heteronomia. O desenvolvimento moral se dá pela evolução destas morais seguindo da heteronomia até a autonomia moral. Esta evolução dá-se em níveis e Piaget não garante que todo ser humano desenvolva-se de forma a atingir todos os níveis.
A evolução da heteronomia para a autonomia depende, principalmente, dos fatores relacionados às experiências entre pares, das relações interpessoais que o ser humano estabelece. Desta forma, pais e professores devem estar atentos sobre o “contrato” que se estabelece nas relações, considerando que a educação é dada pelo próprio comportamento, pela própria postura e julgamentos morais.
Embasados no desenvolvimento moral segundo Piaget em La Taille (1996); a cooperação, a solidariedade e o respeito mútuo são valores que devem fazer parte do cotidiano escolar, das relações interpessoais na escola.
Piaget  em La Taille (1996),  defende que temos duas alternativas: formar personalidades livres ou conformistas. Se o objetivo da educação for o de formar indivíduos autônomos e cooperativos, é necessário propiciar que ele se desenvolva em um ambiente de cooperação.
Portanto, é inevitável que a educação moral esteja presente na formação do ser humano enquanto indivíduo e que, conseqüentemente, um dos fins da educação deva ser, justamente, o desenvolvimento pleno do educando, ou seja, de suas funções mentais, através da aquisição de conhecimentos e da aquisição de valores morais. 
Por receber alunos de vários lugares, de variadas características; a escola é, por excelência, ambiente socializador e esta é, a importância de se ter claro sua parcela de contribuição na formação moral de seus alunos. O professor, no caso, tem a função de colaborar para que isso efetive. Deve propiciar experiências entre pares com bases na cooperação, construindo um ambiente com regras coerentes e justas. Também, deve se questionar sobre a coerência das regras da própria escola.
Estamos negando desta forma, a disciplina com vista à obediência, através do uso de métodos coercitivos onde impera o respeito unilateral. Estamos, também, negando o fortalecimento da heteronomia que impõe regras, que inibe trocas entre pares onde o sábio é o professor, aquele que organiza e ordena
É necessário esclarecermos que, através desta concepção não estamos defendendo um ensino moralista. Pelo contrário, defendemos a idéia de que a escola exerce influência sobre a formação moral de seus alunos e que, portanto, deve estar apta a fazê-lo de forma a objetivar o seu desenvolvimento moral, segundo a concepção de Piaget e seguidores a esse respeito.
Partindo de uma perspectiva que analisa a organização e função da escola, a perspectiva institucional, Aquino (1996) aponta que a normatização atitudinal não deveria ser o foco de trabalho escolar. Segundo ele, o objetivo central da escola deveria ser a reposição e recriação do legado cultural.
Aquino (1996) nos indica que a tarefa de educar em seu sentido lato não é de responsabilidade integral da escola. Para ele, esta tarefa é, essencialmente, da família. Para Aquino (1996), a tarefa docente encerra-se no conhecimento acumulado e, esta já é uma tarefa difícil de ser executada.
Entretanto, Aquino (1996) aponta que a solução pode estar na forma como se dá a relação professor – aluno, ou seja, nos vínculos que se estabelecem nas relações cotidianas. Aponta, como solução o desenvolvimento de um trabalho fundado no resgate da moralidade discente, através da relação com o conhecimento.
Aquino (1996) nos aponta que é através do desenvolvimento de propostas de trabalhos onde o foco é o conhecimento, que pode se resgatar a moralidade discente, na medida em que pressupõe a observância de regras, de semelhanças e diferenças, de regularidade e de exceções.
O professor e a escola devem ter por objetivo central a transmissão e recriação do conhecimento construído socialmente. O grande problema, segundo Aquino (1996) é que o professor mantém-se rígido em seu lugar de autoridade.
Como ele, Guimarães (1996) também defende essa idéia e aponta que o professor considera que sua posição normalizadora será suficiente para apaziguar os conflitos. Guimarães (1996) aponta alternativa de solução ao professor que, segundo ela, deveria deixar de “ocupar” seu lugar para que os alunos possam viver com mais intensidade a misteriosa relação que une o lugar-escola e o nós-alunos.
Aquino (1999) aponta que a relação professor – aluno não é o único foco da indisciplina escolar mas, ao mesmo tempo indica sistematicamente as ações que devem ser desenvolvidas pelo professor e na escola como forma de busca a solução desta problemática.
Reconhece que a relação professor – aluno é tomada por ambigüidade pois, apesar de ser uma relação assimétrica, deve ser permeado pela reciprocidade. Aponta que, o professor não é o tempo todo ensinante mas, que também aprende e deve abrir mão de uma postura autoritária que não considere os conhecimentos dos alunos, negando-se a ampliar seus próprios conhecimentos com os mesmos.
Fica claro, que a idéia a ser defendida neste caso é a de que há necessidade de um trabalho pautado na reciprocidade e, conseqüentemente, na cooperação, na colaboração. Não há, neste sentido, lugares fixos a serem ocupados como aprendiz e mestre mas, um meio propício para o desenvolvimento de uma relação recíproca: o conhecimento.
Para a eficácia da ações baseadas no princípio de reciprocidade, Aquino (1999) aponta que deve haver no cotidiano escolar, um ambiente de respeito mútuo, cooperação e solidariedade.
Concluímos, portanto, que há uma congruência entre as  propostas apontadas sob a ótica da psicologia da moralidade e sob a ótica da psicologia institucional, centrada principalmente na relação professor-aluno, indicando que alguns princípios morais devem prevalecer no cotidiano escolar; princípios de cooperação com o intuito de desenvolver, nos alunos, a autonomia. 
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