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A INDISCIPLINA E O PROFESSOR 

A Possibilidade de Identificar a Origem da Indisciplina na Escola 

 

1. Resumo 

 

O presente Projeto apresenta a relevância da pesquisa sobre a temática da 

indisciplina, sua origem, causas, seus ambientes, elementos geradores e a carga 

negativa que a ação promove no aluno e no professor, atingindo todo o ambiente. O 

assunto possui um vasto repertório de pesquisas, artigos, obras e é abordado no 

meio educacional como uma preocupação generalizada, pois sua ação causa 

prejuízo no processo de ensino-aprendizagem como também no próprio 

desenvolvimento social do aluno. Soluções práticas dependem de vários fatores e 

apresentá-los de forma que venha proporcionar um êxito pode ser considerado um 

pensamento utópico, entretanto é necessário identificar as causas da indisciplina 

antes de julgá-la, sejam elas oriundas do próprio aluno ou uma resposta dele em 

relação ao processo educacional e ao professor, agente central da convivência 

escolar. O Projeto objetiva a reflexão de como abordar o tema indisciplina, uma vez 

que essa ocorrência é ampla e não provoca uma ação isolada no aluno, mas 

também de outro personagem: o Profissional da Educação. O professor conhecendo 

o aluno em um histórico social e escolar; suas dificuldades e o seu convívio social; 

tomando parte da real situação familiar e como essa é estruturada; promovendo 

canais de comunicação com o aluno e agenciando suas aulas com ações 

democráticas de participação além de torná-las um atrativo com uso de recursos e 

métodos atuais, sintetiza meios que demonstraram uma melhora na reação do aluno 

em sala, moderando a indisciplina.   

 

2. Introdução   

  

 A indisciplina é a causadora de graves problemas, como o fracasso escolar, 

bullying e pela agressividade à hierarquia e seus pares além de ocasionar a 

desagrado de professores, que não concluem satisfatoriamente o plano de aula 

instituído por ele, resultando em atraso na aplicação de conteúdos e com isso 

acarretando no insucesso da promoção do aluno e do próprio profissional da 

Educação. Ela é o centro das discussões em salas de aula, salas de professores, 



dos Conselhos e em reuniões de pais, justamente por ser uma problemática que 

prejudica o desenvolvimento do aluno, além de suas relações interpessoais e 

sociais. 

 

O fenômeno da indisciplina tem sido apontado, tanto em conversas 
informais entre professores como em várias produções acadêmicas que 
abordam os problemas ocorridos na sala de aula, como um dos fatores 
que mais interferem na relação pedagógica das diversas matérias. 
(BRITO, 2012 p. 17). 

 

 Esse tema é complexo e definitivamente existe em qualquer unidade escolar, 

algumas com maior acentuação que outras, todavia uma realidade social que 

merece atenção do sistema educacional. Assim, propor situações para amenizar a 

hipotética situação afirmando que a Educação é imperativa para a concepção 

virtuosa do sujeito e para que ela seja ampla em seu desenvolvimento, todos os 

problemas que a afligem devem ser solucionados, entre eles, a relação aluno-

professor. Diante desse obstáculo que atravanca a transmissão de conhecimento e 

a instrução da aprendizagem além dos valores humanos, é necessário estudos 

sobre o tema para o surgimento de soluções não paliativas passando para a 

convivência harmoniosa na socialização do aluno. Essa problemática é uma 

causadora da dúvida no processo de aprendizagem, sendo que ela, a indisciplina, 

pode ser confundida com outras hipotéticas situações também causadoras de 

similares no atraso do referido processo. Questões também importantes como a 

estrutura física no atendimento ao aluno na escola; os métodos didáticos aplicados 

pelo professor em sua especialidade; a segurança e o entusiasmo desse mesmo 

professor em lecionar; as condições sociais da clientela atendida na escola 

(Comunidade local); a formação continuada do Educador em relação ao trato com o 

aluno; as expectativas e desilusões do aluno em relação sua socialização e futuro. 

 A viabilidade desse projeto apresenta sua relevância para o profissional da 

Educação e àqueles que estão cursando a área. São agregados conhecimentos 

sobre a temática, proporcionando uma aprendizagem para que a situação problema, 

ou seja, a indisciplina venha a ser trabalhada nas salas de aula como forma de 

conteúdo dentro do currículo e não mais como uma repreensão. 

 

 

 



3. Objetivos 

 

 Os objetivos são notórios e tem como principal meta proporcionar o 

conhecimento de como investigar as causas da indisciplina em sala de aula, além de 

entender o significado de disciplina e indisciplina; buscar conhecer o que causa a 

indisciplina; conhecer o aluno e sua história; usar de métodos e ações que amenize 

a indisciplina; promover aulas que atendam a expectativa do aluno; rever métodos 

docentes em sala de aula; construir “canais” de comunicação com a Família e 

Comunidade; promover eventos de integração; ter a ciência de que indisciplina tem 

causas e não “rótulos” e reconhecer como co-autor do processo da disciplina e 

indisciplina. 

 Ao concluir a reflexão e não os estudos e pesquisas, que devem ser 

contínuos, a intenção é a criação de uma relação harmoniosa entre professor e 

aluno e assim promover um processo de ensino-aprendizagem satisfatório, 

objetivando o desenvolvimento científico, técnico, social e cultural do aluno, estando 

também inseridos, os valores humanos dentro de uma Sociedade. 

 

4. Metodologia  

 

 A Pesquisa Bibliográfica (documentação indireta) foi a principal característica 

metodológica empregada, uma vez que o assunto abordado é amplo e 

extensamente trabalhado por autores e profissionais da Educação, tendo então, um 

vasto material bibliográfico. Sobre a Pesquisa Bibliográfica, LAKATOS e MARCONI 

(2012, p. 44) afirmam que “sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto 

com tudo que foi escrito sobre determinado assunto”. É neste procedimento, 

portanto, que o presente artigo foi fundamentado teoricamente. A Pesquisa de 

Campo (id. p. 43) é uma das “técnicas de observação direta intensiva (observação e 

entrevista) e de observação direta extensiva (questionários, formulários, medidas de 

opinião e atitudes técnicas mercadológicas)”. A obtenção dos dados e informações 

acontece, portanto através da observação em salas de aula do Ensino Fundamental 

I e II (1º ao 9º Anos do Ensino Básico).  

 

 

 



5. Desenvolvimento 

 

 A observação em salas de aulas é um demonstrativo que revela muitas 

situações que promovem a indisciplina. Evidentemente que diante de algo diferente, 

a ação do aluno é perceptível e a presença de um observador atinge o ambiente de 

forma direta, restringido algumas ações naturais dos alunos, antes comunicadas e 

informadas pelos professores sobre o assunto e as características das salas 

observadas. Em todas as salas visitadas e observadas são reconhecidos casos de 

indisciplina, muitas delas, involuntárias provenientes dos alunos ou por simples 

questões pedagógicas não muito bem explicadas pelo professor, que evidentemente 

não compreendida pelo aluno. Algumas ações não são de indisciplina e sim de 

participação ou ação do aluno em momentos não coerentes o que leva o professor 

muitas das vezes desencadear um ato de indisciplina fazendo o uso de uma voz 

ativa que acoe o aluno ou provoque uma reação negativa e de agressividade verbal 

diante de uma ação que pode ter causado o seu constrangimento. Diante da 

somatória agregadas nos anos anteriores, vale a intenção de observar com maior 

acuidade as salas de nonos anos, onde alunos dentro de uma faixa etária de 14 e 16 

anos diante de seus anseios e a forma como expõe essas vontades em sala de aula 

reagem diante de um conteúdo ou de uma ação pedagógica instaurada ou até 

mesmo, como se comportam em um coletivo classificatório e de extrema competição 

em relação ao “ser” e “ter” que existe nas salas de aula, sendo ela uma pequena 

“comunidade” com objetivos comuns e regras. Diante das observações algumas se 

destacam como princípios da indisciplina como as atitudes de alunos diante de 

assuntos polêmicos compartilhados em sala, que respondem com críticas e ironias, 

muitas vezes sem argumentos e princípios; a existência de alunos que 

desestabilizam a sala, fazendo uso de sarcasmo, principalmente quando o objetivo 

desses é desafiar uma ação ou um proferimento do professor; o devaneio e falta de 

atenção do aluno ao conteúdo, muitas das vezes sem o uso de um recurso que 

auxilia na explicação, também é um agravante para a origem da indisciplina, neste 

caso iniciada em dispersão e conversas paralelas; a disposição da sala também é 

uma das causas de indisciplina, pois os alunos dentro de um entendimento 

democrático construtivista, apesar de oculto, sentam-se próximos daqueles que 

apresenta maior afinidade, promovendo a conversa, dispersando a atenção do 

coletivo; o “rótulo” (como o professor “nomeia” o aluno que apresenta ações de 



indisciplina) infunde no aluno a aumentar suas ações impresumíveis minimizando 

ocultamente a autoestima do mesmo. Isso foi observado nas “chamadas de 

atenção”, onde deveria acontecer a resolução da problemática; o autoritarismo de 

alguns professores é visto por muitos alunos como uma afronta e essa ação resulta 

geralmente em conflitos dentro de salas de aula, como verificado em alguns casos 

de uso da autoridade sem ao menos a tentativa de uma amenização com um diálogo 

e o excesso de informações provoca também discussões entre alunos e professores 

na tentativa de se conseguir por meios de protestos e manifestações nem sempre 

fundamentadas na produção de uma atividade ou ação didática. 

 Essas observações entre outras são praticamente uma generalidade nas 

salas de aula, segundo conversas com professores que atuam em diversas escolas 

(públicas e privadas), confirmando que a indisciplina é uma preocupação social e 

não somente de âmbito escolar; ela dissemina. A experiência do observador é uma 

prática docente apropriada para verificar e avaliar a realidade educacional. Foi 

propícia, observada e experimentada a aproximação dos alunos ao fazer uso da 

metodologia de observar e a finalidade dos alunos na ocasião foi de conversar, de 

conhecer, de instigar sobre a presença do observador na sala. Diante desse 

acontecimento foi notória a necessidade do aluno interrogar, querer saber, sanar 

suas dúvidas e diante de um diálogo aberto, amigável, sem restrições, despojados 

da hierarquia professor-aluno, porém com deferência que até mesmo os alunos 

considerados como os mais indisciplinados da sala, se renderam a uma conversa 

democrática, sadia, tranquila, com coerência e respeitosa, havendo a troca de 

conhecimentos e anseios, além da visão do aluno em relação às atitudes do 

professor e vice-versa. 

 A relação do professor-aluno em sala de aula dependerá de como cada parte 

buscará interagir com outra. Para que essa ação não seja corrompida por prévias de 

problemas anteriores ou por citação de outros professores sobre um aluno já 

classificado como indisciplinado, ele deve despojar o coletivo para conhecer o 

individual, ou seja, o histórico de cada aluno. Conforme apresenta PARRAT-DAYAN 

(2011, p. 19), o professor poder equivocar-se no reconhecimento de um ato 

disciplinar e criar títulos inexistentes na Turma ou em um aluno. 

 Para que as práticas contra a indisciplina sejam concretizadas de forma a 

produzir resultados, há a necessidade de saber três elementos que caracterizam 

uma turma indisciplinada, sendo neste contexto no coletivo, uma vez que a situação 



presente é trabalhar a sala diante de um problema que pode ter originado no 

individual. Esses elementos são simples, após identificar o professor e suas práticas 

docentes em relação ao processo de ensino-aprendizagem onde essa atitude de 

educar fica prejudicada diante da discrepância da turma em entender que o 

conteúdo é necessário para seu desenvolvimento educacional e posteriormente 

social e profissional, tendo por parte do Professor a exigência em “aprender” o que é 

proposto; da aversão ao Professor quando esse trata de assuntos relativos a valores 

humanos, familiares, ético e de socialização e da ausência de promover um estudo 

integral do conteúdo, passando se necessário pelo lúdico, indo além da teoria, 

muitas vezes cansativa, proporcionando a turma um desinteresse, que pela vez do 

professor, sente-se acuado em como promover uma participação dos alunos. 

 Não é objetivo transformar o professor em um “super professor” e muito 

menos, criar “poções” que transformem alunos indisciplinados em “anjos”, 

consequentemente, uma sala estrondosa em um “sepulcro”. A intenção é incitar o 

professor na busca de ações que respeitem a realidade de sua turma e essa a 

pessoa do professor e assim encontre formas de evitar e amenizar a indisciplina, 

uma vez que ela jamais deixará de existir, por ser nato de o humano interrogar o 

“novo”. Muitos autores recomendam que o diálogo seja uma das primeiras ações de 

iniciativa do professor, favorecendo uma consonância entre o professor e o aluno; o 

saber o que cada parte espera da outra, facilitando um progresso coletivo. 

Evidentemente que uma aula expositiva, com um discurso do professor será 

classificada como “chata”. Mesmo havendo a necessidade da aula expositiva, 

também é necessário que o professor faça uso de recursos “idolatrados” pelos 

alunos, adaptando-os a seu favor na explanação de um conteúdo. Uma aula 

dinâmica, com um plano de atividades lúdicas e um diálogo empolgante promovem 

automaticamente a autoestima do aluno e também do professor, para isso, existe 

uma particularidade, que ANTUNES (2011. p. 17), afirma que faz com que muitos 

professores tenham que reaprender, sem perder os primórdios daquele que Educa e 

Ensina um item importante em sala de aula: “falar menos e ouvir mais os alunos”.  

 É propício lembrar que a indisciplina é do aluno, mas as causas são de vários 

fatores. Na escola, uma aula mal preparada, sem uma sequência ou ainda um 

professor desmotivado ou inseguro sobre sua especialidade ou conteúdo são 

causas para a dispersão. É necessário que o professor preocupe com suas ações e 

posturas, para conduzir suas aulas de forma a atender o proposto, não permitindo 



assim argumentações que possam gerar um ato de indisciplina. Uma vez seguro de 

seus atos, o professor pode solicitar ainda que seja apresentada uma sugestão 

ética, moral e dentro das normas da escola e do currículo uma ação que atenda os 

desejos do aluno ou da turma, interagindo com todos.  

 

6. Resultados 

 

 Algumas questões poderão ser levantadas para que se identifiquem as falhas 

e consequentemente levem às soluções diante das causas da indisciplina na escola, 

isso quando a relação Escola/Aluno for a questão, em situações de contato, 

participação e compromisso com o âmbito educacional. Muitas são essas questões 

como a acessibilidade do aluno aos Professores, Coordenador e Direção; a 

informação e comunicados sejam passados de forma clara e com fácil 

entendimento; a devolutiva após uma assembleia de alunos ou uma avaliação 

institucional; a promoção de eventos que atendam as habilidades e conhecimentos 

prévios dos alunos; a formação continuada do professor; as regras e normas dos 

Professores, como membro da comunidade escolar; a aplicação da 

interdisciplinaridade nos eventos da escola; o intercâmbio de experiências com 

Profissionais da área da Educação, Saúde e Família; a valorização da escola pelos 

professores e alunos em atividades esportivas representativas; a estrutura e a 

manutenção do ambiente de estudos; o trato com os alunos nas diversas situações, 

inclusive nas ações de indisciplina; a relação interpessoal Professor/Aluno quando 

na exposição do conteúdo; o entendimento e a valorização dos assuntos trazidos 

pelos alunos; o conhecimento do histórico do aluno, identificando a ação com um 

prognóstico e o respeito pela individualidade do aluno por parte dos professores (Ele 

é único). 

 Quando o professor atende essas essencialidades em sua prática docente, 

ele tem a seu favor um trabalho recorrente de bons resultados que serve para o seu 

próprio desenvolvimento. Sintetizando, algumas práticas realizadas e que são úteis 

para que o professor encontre meios de promover a disciplina e principalmente, 

educar. Concretizando no Projeto algumas ações viabilizadas e que apresentou um 

retorno positivo, como: respeitar o aluno como pessoa, pois ele tem uma história de 

Vida; ouvir o aluno, pois sua fala pode mostrar muito sobre o que ele pensa de você; 

promover afabilidade com os alunos, mesmo os já rotulados como indisciplinado; 



minimizar situações problemas sem exposição do aluno; valorizar ações e 

atividades, e exortando para melhorias na execução; corrigir em separado as 

situações problemas causadas pelo aluno; coibir situações de constrangimentos em 

sala; evitar mudar a rotina sem um aviso prévio; tratar com solidariedade as 

situações de desigualdade social da Turma; criar situações de relaxamento e “bate-

papo” com a turma; promover momentos de risos; defender os direitos da Turma ou 

aluno, sempre que houver necessidade; usar de justiça em relação aos argumentos 

diante de dúvidas em avaliações; favorecer o debate sobre assuntos pertinentes a 

Turma; compartilhar com outros Professores situações similares e suas soluções; 

saber ouvir o aluno e saber falar com o aluno. 

 As práticas para a amenização da indisciplina devem ser por iniciativa dos 

professores que além de avaliarem seus métodos de apresentação dos conteúdos, 

de suas práticas docentes, da busca de novos conhecimentos didáticos, ele, ainda 

com a Equipe Gestora pode trabalhar com Projetos que auxiliem nesta temática. 

 O Projeto “CIVISMO EM BERÇO ESPLÊNDIDO” de autoria deste mesmo 

acadêmico foi colocado em prática e seus resultados são positivos em relação à 

disciplina e ao conteúdo interdisciplinar trabalhado, no caso o Civismo e os Símbolos 

Nacionais. É na Escola que se forma a verdadeira atitude do homem civilizado, por 

isso há a existência explícita de uma preocupação no perfil do aluno que se 

pretende formar, tornando-o responsável, crítico e consciente de seu papel na 

Sociedade. Sendo assim, trabalhar com os alunos do Ensino Fundamental I e II, o 

canto do Hino Nacional e seus correlatos de civismo – demais Símbolos Nacionais, 

mostrando sua importância e a necessidade de respeito à Pátria é contribuir para a 

formação do cidadão disciplinado. Os itens público alvo e objetivos do Projeto, 

sendo ele na íntegra um complexo que atende as exigências de um projeto 

multidisciplinar atendem as necessidades de disciplina como um coletivo. O Público 

Alvo são os alunos do Ensino Fundamental I e II e seus Professores e seus objetivos 

simples de entendimento, sendo o geral o desenvolver e exercer nos alunos o 

patriotismo e o civismo – amor e respeito à Pátria e aos Símbolos Nacionais e os 

específicos atendendo uma amplitude escolar como identificar e explicar as 

concepções e conceitos dos Símbolos Nacionais; conhecer o seu histórico, suas 

particularidades e seu significado; reconhecer a importância dos Símbolos Nacionais 

e seu uso; resgatar a auto-estima dos Alunos por meio da noção de pertencimento e 

pelo amor e o respeito pelo Brasil; preparar os Alunos focados neste Projeto para os 



exercícios da cidadania; orientar os Alunos sobre a postura, as normas que dita a 

Lei 12.031/09 e como proceder quando escuta ou canta o Hino Nacional e promover 

a disciplina como necessidade de convivência social. 

 Na execução do Projeto as salas de 5º, 6º e 7º Anos do Ensino Fundamental 

atenderam todas as etapas do Projeto, sendo que a parte prática foi o momento de 

maior êxito, na execução de uma uniformidade de ações práticas de respeito e união 

entre os estudantes em relação ao momento cívico e deslocamento das salas 

realizando as práticas de ordem unida. “A Ordem Unida caracteriza uma disposição 

individual e consciente, altamente motivada para a obtenção de determinados 

padrões coletivos de uniformidade, de sincronização [...]” (MANUAL DE CAMPANHA 

C 22-5, 2000, p. 8). 
 O objetivo da Ordem Unida neste Projeto, não caracteriza um anacronismo na 

História do País, mas sim de usar meios de uniformidade para objetivar o comum, 

por isso com ela, é simples proporcionar aos alunos meios de se apresentarem e se 

deslocarem em perfeita ordem; desenvolver o sentimento de união (natural em 

equipes); formar uma verdadeira escola de disciplina; suscitar o espírito de 

liderança; conseguir com maior brevidade o controle dos alunos quanto à disposição 

para uma apresentação, atividade ou evento e no caso, para o canto do Hino 

Nacional e Hasteamento da Bandeira e alcançar condições superiores de disciplina, 

educação, prontidão e respeito aos professores e funcionários da escola e seus 

colegas.  

 

7. Considerações Finais 

 

 É importante elucidar que a indisciplina é um acontecimento que 

acompanhará o professor, pois ele, o professor é um agente que, como vimos 

ensina, mas também instrui para os valores humanos e éticos, e uma vez com a 

constante mutação da Sociedade onde o “ter” é mais importante que o “ser”, ele 

enfrentará em muitas ocasiões, desafios diante da indisciplina. A pesquisa é 

essencial na formação do Profissional da Educação e por isso deve ser continuada 

assim como a formação inexaurível do docente. A viabilidade dessa pesquisa é um 

praticável perene devido sua relevância para o profissional da Educação e àqueles 

que estão cursando a área da Educação.  



 São agregados conhecimentos sobre a temática, proporcionando uma 

aprendizagem para que a situação problema apresentada, ou seja, a indisciplina 

venha a ser trabalhada nas salas de aula como forma de conteúdo e não mais como 

um paralelo ao pedagógico. Trabalhar a formação integral do aluno. 

 Impetra pela pesquisa a importância em alcançar os objetivos já proposto 

para o êxito do trabalho ora sugerido. 
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