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INDISCIPLINA EM SALA DE AULA: Possibilidades de intervenção 
 

 

RESUMO 
 

Apesar das mudanças teóricas com relação à educação e ao ensino, algumas 

práticas pedagógicas ainda priorizam um modelo em que o professor é considerado 

o detentor do conhecimento e o aluno um ser submisso, sem possibilidades de 

manifestações. Sabe-se que na prática pedagógica o diálogo entre professor e aluno 

é fundamental para a interação, para a mediação no que se refere a troca de pontos 

de vista, proporcionando o trabalho com valores e princípios sociais e morais. A 

indisciplina, na maioria das vezes, surge na dificuldade de interação entre professor 

e aluno. Dessa forma, o trabalho aborda a indisciplina em sala de aula suas causas 

e efeitos tanto no aluno como no professor. Procura o embasamento de autores 

especializados no tema para estabelecer maneiras de melhorar o ensino e ajudar o 

professor na estafa diária que é enfrentar a indisciplina. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

A indisciplina tem sido considerada uma das maiores dificuldades da prática 

pedagógica, visto que há grande dificuldade na compreensão dos fenômenos 

relacionados ao que se classifica como disciplina e indisciplina em sala de aula. 

Com base em valores morais, muitas vezes, baseados pelo passado, o respeito às 

regras e valores éticos eram visto como obrigatórios e indiscutíveis, sendo sua 

transmissão de responsabilidade das famílias, da igreja e da comunidade. 

Atualmente, este papel foi transferido para a escola, mas não basta a transmissão 

dos mesmos é preciso que haja discussão, interação e possibilidade de prática no 

que se refere às regras e valores éticos. 

As regras escolares devem ser geridas de significado para que os alunos possam 

segui-las de maneira adequada, para um equilíbrio produtivo da aula, uma regra ou 

norma tem que veicular valor para fazer sentido. 

À medida que o nível de indisciplina aumenta, manifesta-se também a tensão e o 

desgaste psicológico do professor que acaba optando por uma conduta diária de 

sobrevivência.



 

OBJETIVOS 
 

Analisar sob o ponto de vista de estudiosos as causas da indisciplina e propor ideias 

para que o docente possa intervir de maneira positiva minimizando esse problema, 

visto que a indisciplina pode interferir na relação ensino/aprendizagem. 

 
 
 

METODOLOGIA 
 

Realizaremos uma pesquisa bibliográfica sobre o tema proposto, buscando nos 

estudiosos da área o aprofundamento teórico. 

O estudo sistematizado das fontes bibliográficas possibilitará o levantamento de 

informações sobre os desafios enfrentados pelo docente no cotidiano escolar, pelo 

desgaste provocado pelo clima de desordem causado pela indisciplina. 

 
 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes ao estudo sobre a 

indisciplina em sala de aula. 

Após a leitura e seleção dos textos realizaremos uma análise crítica dos textos 

escolhidos a fim de proporcionar o aprofundamento teórico e, consequentemente, 

possibilitar a elaboração de considerações efetivas a fim de contribuir com as 

reflexões sobre as causas da indisciplina em sala de aula, bem como das 

possibilidades de minimizar esse fenômeno. 

 
 

RESULTADOS PRELIMINARES 
 

 

Na prática pedagógica o diálogo entre professor e aluno é fundamental para a 

interação, para a troca de pontos de vista e para o diálogo no que se refere a valores 

e princípios sociais e morais. 

Segundo Estrela (1992, p. 61) a impossibilidade do diálogo e da interação dentro do 

contexto escolar faz com que se sintam ignorados e manifestem “comportamentos 

de desinteresse e de fuga a tarefa (por exemplo, lendo revistas ou livros) ou, o que 

acontece mais frequentemente, enveredam por comportamentos desviantes mais 

perturbadores, mantendo entre eles jogos e conversas a margem do assunto da 

aula.



 

A indisciplina, segundo Aquino (2006) tem relação com o estilo de ação do professor, 

tanto na ausência de autoridade como no abuso da mesma (“autoritarismo”). Não 

existe um perfil de professor que tenha que enfrentar mais ou menos a indisciplina, 

porém, na maioria das vezes, os que ministram aulas na etapa final do ensino 

fundamental e no início do ensino médio se deparam mais esse problema. Para o 

autor (2006, p. 15) a indisciplina “deriva do desconhecimento ou da falta de clareza 

dos parâmetros de conduta em determinada escola: desrespeita- se porque não há 

explicação de discussão, entre todos os envolvidos, das atitudes esperadas”. 

Sendo o início desses conflitos originados pelas próprias práticas escolares, que não 

sabem como dialogar com o novo perfil do jovem e ainda apegados a princípios de 

uma escola de décadas anteriores em que as prescrições disciplinares eram 

consideradas um desdobramento certeiro do exercício docente, punia-se, corrigia- 

se, excluía-se. 

Visto à impossibilidade de se alcançar a disciplina por meio de ameaças, punição, 

retaliação ou exclusão é necessário outro posicionamento por parte da escola e do 

professor. 

Para uma sociedade democrática as escolas devem conduzir sua prática pedagógica 

a fim de preparar os alunos para defenderem as ideias de liberdade, dignidade, 

igualdade, justiça e respeito, sendo tratado a partir desses princípios morais. Para 

tanto, é indispensável que as regras escolares sejam o resultado de um acordo 

entre aluno e professor, fazendo que as possibilidades de indisciplina sejam 

minimizadas. 
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