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RESUMO:  
A indisciplina representa um dos principais obstáculos que geram dificuldades no contexto 
escolar. Este fato vem se agravando de tal forma que nem a escola nem a família conseguem 
solucionar o problema. O fenômeno é caracterizado de diversas formas, porém as idéias 
acerca da problemática estão longe de possuírem o mesmo ponto de vista. Este artigo objetiva 
discutir os sentidos atribuídos por alunos e professores do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Professor Antonio Fontes Freitas sobre a questão da Indisciplina Escolar, as causas 
que são consideradas por eles como geradoras desse fenômeno e a avaliação de medidas que 
podem ser tomadas para resolver ou amenizar o problema. Partindo-se do pressuposto de que 
se deseja intervir na realidade educacional, deve-se conhecer as formas como os sujeitos estão 
envolvidos nessa realidade compreendem as dificuldades e obstáculos que vivenciam e as 
alternativas de modificação dessa realidade. O fenômeno da indisciplina escolar não é um 
problema que pode ser resolvido de forma isolada, somente abrangendo a esfera da escola. 
Faz-se necessário uma aproximação maior entre a escola e as famílias e as esferas públicas, 
como o Conselho Tutelar, as promotorias da infância e da adolescência e as pesquisas feitas 
nas universidades, objetivando um trabalho conjunto. Partindo-se dessas considerações 
discutiremos a indisciplina escolar presente no ensino fundamental do Colégio Estadual 
Professor Antonio Fontes Freitas, situado à Avenida A5, S/N, Marcos Freire I, Taiçoca, 
Município de Nossa Senhora do Socorro/SE. 
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ABSTRACT:  
Indiscipline is one of the main obstacles that create difficulties in the school context. This fact 
has been worsening is such a way that neither the school nor the family can solve the 
problem. Then phenomenon is characterized in various ways, but the ideas about the problems 
are far from have the same view. This article discusses the meanings assigned by the students 
and teachers of elementary school of the state College Professor Antonio Fontes freitas on the 
issue are considered by them as generators of this phenomenon and evaluate measures or 
mitigate the problem. Starting from the assumption that whether to intervene in the 
educational reality, you must know the ways in which individuals are involved in this reality   
understand the difficulties they experience obstacles and alternatives for change that reality. 
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The phenomenon of school indiscipline is not a problem can be solved in isolation, on 
covering the sphere of the school. It is necessary a closer contact between school and family, 
public spheres, such as child protection agencies, the prosecutors of childhood and 
adolescence and the research done in universities, aiming to work together. From these 
considerations, we will discuss this indiscipline school in elementary education from the state 
College Professor Antonio Fontes Freitas, located on Avenue A5 S/N, Municipality of Nossa 
Senhora do Socorro/SE. 
KEYSWORDS:   indiscipline, teacher-student relationship, school. 
 

 

INTRODUÇÃO: 

               É inegável a importância da educação.  Pesquisas apontam que quanto maior o 
número de anos na escola, maior é a remuneração recebida por essa pessoa. Por outro lado, 
indicadores como o SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica(2001) e o PISA – 
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (2000), apontam o grau de fracasso das 
crianças brasileiras mostrando que a escola brasileira apresenta uma série de problemas e que 
a questão da indisciplina no contexto escolar é um dos temas que mais mobiliza gestores, 
professores, técnicos, pais e alunos de diferentes escolas, dentre elas o Colégio Estadual 
Professor Antonio Fontes Freitas. 

              A educação, num sentido mais amplo, não deixa dúvida de sua função social, sendo 
um fator decisivo para humanização do homem. Os grupos humanos constituídos 
culturalmente como tal, elaboraram ao longo do tempo, instrumentos, artefatos, costumes, 
normas, códigos de comunicação e convivência como mecanismos imprescindíveis à sua 
sobrevivência. Assim, o homem constrói o seu mundo a partir de suas observações e 
experiências mas sobretudo organizados em função de objetivos. A idéia de organização 
parte-se da disciplina que os grupos humanos estabelecem para conquistar coisas. E tudo isso 
graças ao conhecimento que  fora acumulado e que é acumulado continuamente. Daí a 
importância da educação na vida dos homens. 

            A  Educação é um dos direitos fundamentais da criança, o que nota-se através do 
Art..227 da CF/1988 – É dever do Estado, da família e da sociedade assegurar à criança e ao 
adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde,alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e 
comunitária, (...)¨ - do Art.53 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ¨ a criança e o 
adolescente tem o direito a educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho¨- e do Art.2º da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB/9394/96, ¨A Educação, dever da família e do 
Estado, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho¨. Envolve, portanto, a família, a sociedade e o Estado em 
torno de um objetivo comum que é a Educação ressaltando a importância do professor e da 
escola neste contexto. 
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            Mas para que a educação possa fazer sentido nas vidas dos educandos e educadores é 
preciso que os que a fazem possam ser considerados como sujeitos transformadores da 
sociedade que ai está. Com indisciplina na sala de aula fica difícil executar um trabalho de 
qualidade de forma que os nossos alunos aprendam. Assim a aprendizagem fica 
comprometida. As diversas manifestações de indisciplina são um desafio para os professores 
em sala de aula e na escola.  

            Segundo o discionário (FERREIRA, 1996, p.595), o termo indisciplina pode ser 
definido como ¨procedimento, ato ou dito contrário à disciplina; desobediência; desordem; 
rebelião.  Assim, indisciplinado é aquele que ¨se revolta contra a disciplina¨. As definições 
efetuam uma relação entre disciplina e obediência das normas e das regras sociais. Assim 
¨disciplinado¨ é aquele que obedece, que cede, sem questionar as regras e os preceitos 
vigentes em determinados contextos. 

            A indisciplina manifesta por um indivíduo ou um grupo, é compreendida, 
normalmente, como um comportamento inadequado, um sinal de rebeldia, intransigência, 
desacato, traduzida na falta de educação ou de respeito pelas autoridades.  Nessa visão, as 
regras são imprescindíveis ao ordenamento e de controle de cada aluno e da classe como um 
todo.  

            A indisciplina, afirma ESTRELA (2002, p.17),  relaciona-se intimamente com a 
disciplina e tende a ser normalmente definida pela sua negação ou privação, ou pela desordem 
proveniente da quebra e regras estabelecidas. Todavia, a indisciplina pode caracteriza-se de 
diversas maneiras, em infinitas situações e de diferentes formas. Ainda, segundo 
ESTRELA(1992), a  indisciplina pode está relacionada à questão da autoridade , onde aparece 
também como contestação, por parte do aluno, da autoridade docente.  

           Sem autoridade não se faz educação; o aluno precisa dela, seja para se orientar, seja 
para poder se opor, pois o conflito com a autoridade é normal, especialmente no caso do 
adolescente em processo de formação de sua autonomia.. O que se critica é o autoritarismo, 
que é a negação da verdadeira autoridade, pois se baseia na coisificação, na domesticação do 
outro. (VASCONCELOS,1997,p.248). 

           Dos possíveis fatores que são causadores da indisciplina escolar podem-se enumerar a 
perda de autoridade do professor, tanto no que se refere ao conhecimento, quanto à postura 
em sala de aula. Pode-se observar que ao longo dos últimos anos, os professores foram 
destituídos do seu lugar de autoridade do saber¨. Estão desqualificados, desatualizados, 
desmotivados, utilizam procedimentos metodológicos que pouco desafiam os alunos a pensar, 
a construir conhecimentos. Em conseqüência, as aulas são pouco atrativas que não estimulam 
a participação dos alunos 

           Mas na verdade o que pensam os professores sobre a indisciplina?  Na verdade a noção 
de indisciplina é construída socialmente na escola, também a noção de aluno indisciplinado 
que reflete um conjunto de valores, atitudes e crenças que atravessam as culturas daquelas 
instituições, entre elas a escola. A atribuição de indisciplinado a um aluno estaria relacionado, 
por exemplo, ao conjunto de expectativas sobre disciplina consideradas razoáveis.  A vida em 
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sociedade pressupõe a criação e o cumprimento de regras e preceitos capazes de nortear as 
relações, possibilitar o diálogo, a cooperação e a troca entre os membros de um grupo social.  

           A escola também precisa de regras e normas orientadoras de seu funcionamento e da 
convivência entre os membros que nela atuam. Assim as normas deixam de assumir a 
característica de instrumentos de impossibilidades e passam a ser compreendidas como 
condição de convívio social. Cabe ao educadores estabelecer parâmetros que eduquem e 
limites desejáveis. As regras, em qualquer situação, tem que preservar e propiciar ao sujeito o 
respeito por si próprio e pelo outro. Porém, o professor não deve elaborar normas 
desnecessárias .Questionar-se sobre a coerência das normas, se elas são justas e necessárias, 
se podem ser negociadas, se foram elaboradas de forma democrática, se fundamentam-se em 
princípios, e se respeitam as características do desenvolvimento dos educandos. O 
cumprimento das regras resulta da compreensão de princípios do sentido da justiça bem como 
da necessidade de construção de uma sociedade democrática baseada nos princípios  dos 
direitos e responsabilidades individuais.  

           É necessário fazer uma ressalva sobre a elaboração de normas na escola. É recente os 
educadores acreditarem que tudo deve ser combinado, discutido, negociado. Mas é preciso 
esclarecer que nem tudo se discuti, pois há determinadas normas que não são negociáveis por 
parte do adulto. A exemplo da seguinte afirmação ¨não se bate nas pessoas¨. Podem-se se 
considerar que há princípios éticos que são universais, que em determinada época, quando 
foram formulados, foram exaustivamente debatidos, e que não se faz uma pergunta cuja 
resposta já está de antemão definida e inegociável, conforme afirma  De La Taille(1998, 
p.101). Os alunos precisam aderir a regras e estas somente podem vir de seus educadores, pais 
ou professores. Os ¨limites ¨implicados por estas regras não devem ser interpretados no seu 
sentido negativo. Devem ser entendido no sentido positivo, pois o limite situa, dá consciência 
de posição ocupada dentro de algum grupo social – a família, a escola e a sociedade de 
maneira geral. 

           Esta pesquisa visa discutir o fenômeno da Indisciplina escolar no Colégio Estadual 
Professor Antonio Fontes Freitas, localizando a problemática, pontuando causas e enfocando 
principalmente um dos aspectos importantes que é a relação professor-aluno sob a perspectiva 
moral e institucional, as relações e implicações entre a indisciplina e o desenvolvimento moral 
e entre a indisciplina e a proposta de atuação da instituição escolar. 

            A pesquisa foi realizada através da coleta de dados feita por uso de documentos 
bibliográficos, e por dois tipos de instrumentos de coletas de dados, entrevistas e 
questionários diferenciados, com perguntas abertas e fechadas, as observações de aulas, 
observação dos alunos em momentos de recreio. Participaram da pesquisa 36 alunos, sendo 9 
por turma. As turmas foram do ensino fundamental (5ª a 8ª séries), sendo 19 meninas e 17 
meninos cujas idades variam de 10 aos  18 anos, sendo a maior parte com idades entre 11 e 14 
anos. 

           As entrevistas foram realizadas com os professores de todas as disciplinas da escola, 
com roteiro pré-determinado, as quais levantaram informações sobre métodos, técnicas, 
recursos didáticos, planejamento, além de outras como  que pensam sobre o problema da 
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indisciplina e  se a indisciplina na escola causa transtornos em sua relação de ensino-
aprendizagem a partir de um questionário. 

           A amostra foi de alguma maneira razoável, levando-se em consideração o total de 
alunos por turma 45, determinada segundo o Método de Krejcie e Morgan, citado em Gerard e 
Silva(1983). Devido às prováveis repetições de maior parte das informações fornecidas pelos 
alunos, foi possível reduzir o tamanho da amostra para 36 unidades amostrais, sem prejuízo 
do grau de confiabilidade estimado pelo citado método: 9 questionários para cada uma das 
quatro turmas. Em seguida, procedeu-se a tabulação dos dados com cruzamentos de 
informações quando isso se mostrou pertinente. 

           O Colégio Estadual Professor Antonio Fontes Freitas, situado à Avenida A-5, Marcos 
Freire I, Taiçoca/Nossa Senhora do Socorro, foi criado pelo decreto nº 11.596/GES em 22 de 
Junho de 1990 e autorizado a funcionar conforme Resolução nº 229/CEE, em 17 de 
Dezembro de 2003. Essa unidade de ensino mantida pelo governo do Estado de Sergipe, está 
subordinada administrativamente à  Secretaria  de Estado da Educação através da DR-8. 

           O nome do colégio é uma homenagem ao professor Antonio Fontes Freitas, ex-diretor 
do Departamento Estadual e Federal de Educação do Estado. Personalidade notória em 
Sergipe, tendo publicado alguns livros de Matemática Moderna. 

           A administração da escola iniciou-se com a professora Vera Lúcia Maia Santos e em 
seguida com os professores Luis Carlos Oliveira, Vanda Maria Soares Godinho, Reginha 
Lúcia Guilherme, Sonia Virgínia dos Santos, e em outubro de 2007 com o professor Jaílson 
Paulo dos Santos. Além do diretor, o colégio conta com 02 coordenadores e uma secretária-
geral. 

           Essa instituição de ensino oferece à comunidade do Conjunto Marcos Freire I e 
adjacências o ensino fundamental no turno matutino e vespertino. Esse último implantado em 
caráter emergencial no ano de 2005, atendendo a um anseio da comunidade escolar. O colégio 
oferece, ainda no turno noturno, a Educação de Jovens e Adultos(EJAEF/EJAEM). 

           O colégio conta atualmente com 1.515 alunos, 15 funcionários de apoio e 45 
professores efetivos, além dos contratados. As instalações do colégio comporta atualmente 13 
salas de aula, 1 biblioteca mal-equipada, sala de informática ainda sem funcionamento, sala 
de vídeo, sala da coordenação, sala dos professores, direção, secretaria, cantina, quadra de 
esportes e banheiros. 

           As instalações físicas do colégio não são das melhores, em sua maioria necessitando de 
reparos e atenção das autoridades competentes. É bom salientar que há poucos meses o 
colégio passou por uma reforma onde foram melhorados o muro dos fundos que margeia a 
quadra que estava destruído e a quadra, além de alguns consertos pontuais e pintura do 
colégio. 

           Internamente, houve também um melhoramento em alguns aspectos como na situação 
caótica dos quadros-negros, ventiladores e banheiros que de alguma forma dificultavam 
também o rendimento escolar do aluno visto que, a exemplo do quadro-negro, mesmo com 
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novas alternativas tecnológicas empregadas no processo ensino-aprendizagem, ainda continua 
sendo um recurso didático indispensável nas aulas em qualquer nível de ensino. Somando-se 
os reparos que foram realizados nos últimos meses, o colégio requer cuidados  mais 
específicos para poder proporcionar um ambiente mais saudável. 

INDISCIPLINA NA ESCOLA 

           No trabalho diário em sala de aula, é possível presenciar na escola cenas de 
indisciplina dos alunos, questionamentos e resistência em aceitar as regras; muitas vezes essas 
resistências causam tumultos. Segundo a opinião da maior parte dos professores, as situações 
de indisciplinas na escola estão associadas à falta de uma relação mais próxima da escola com 
as famílias, a estrutura física da mesma, as causas sociais e a situação financeira. Além de 
causas estruturais, como a organização da escola e a falta de políticas públicas para a 
educação. 

            O papel da família na educação dos jovens é fundamental, pois as crianças trazem para 
a escola valores que já estão estabelecidos por suas famílias e pela sociedade a qual 
pertencem. Portanto, se desrespeitar o professor, brigar na escola, agredir os colegas, 
desvalorizar o ensino e a educação, não  representarão para as famílias desses alunos um 
valor, eles não sentirão culpa ou vergonha por seu comportamento indesejável caso a relação 
do aluno com a escola é afetada pela significação que os pais dão a ela, aos estudos dos seus 
filhos e a relação deles com os demais,como afirma Outeiral (1998): 

 ¨É necessário que para a aprendizagem acontecer faça-se presente o 
exercício de autoridade do professor, enquanto os alunos aprendam o que 
lhes é proposto. Adotar comportamentos que facilitem a sua aprendizagem 
é primordial, mas quando o professor não o faz, é rejeitado ou 
desvalorizado e vira motivo de zombaria e assim o professor não está 
exercendo o seu ofício de educador, não funcionando como modelo. 

           Segundo ESTRELA, é curioso notar que os alunos mais indisciplinados são os que 
exigem que o professor mantenha a ordem.  

             Mas não podem ser esquecidos que o  problema da indisciplina na escola possui 
vários fatores que a desencadeia na opinião dos professores entrevistados, dentre eles 
destacam-se  a falta de participação da família na vida escolar dos filhos, a estrutura física da 
escola, o não oferecimento de cursos de formação continuada aos professores, o meio social 
do aluno, a contratação de professores durante o andamento das atividades escolares e a falta 
da execução de um  projeto político pedagógico sério e  comprometido com a qualidade da 
educação. 

             Mas os professores apontaram como maior causa da indisciplina  a social, enfatizando 
a falta de estrutura familiar. Contudo, os professores responderam que não vivenciaram 
problemas maiores atrelados à indisciplina. As situações mais corriqueiras são de agressão 
verbal. 
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             A maior parte dos alunos consideraram que a indisciplina está associada à problemas 
de relacionamento e desentendimento entre eles e às vezes com o professor. Brigas, 
xingamentos, desrespeito entre eles(bullying) são comportamentos observados no dia a dia da 
escola e considerados até normais. Alguns desses comportamentos, segundo alguns alunos, 
não são de indisciplina, o que demonstram para alguns deles que esses comportamentos são 
fruto de brincadeiras desinteressadas e sem nenhuma conotação mais séria. 

EFEITOS DA INDISCIPLINA SOBRE O PROFESSOR E SOBRE OS 
ALUNOS: 

          Sabe-se que a indisciplina produz efeitos negativos no aproveitamento escolar e na 
socialização dos alunos. Estes efeitos negativos exercem-se também sobre o professor, 
provocando nele desgastes físico e psicológico, como ansiedade, fadiga, tensão, perda de 
eficiência e vontade de continuar na profissão. Todos essas situações se refletem na 
diminuição da auto-estima, em sentimentos de frustração, desânimo e stress. Esse conjunto de 
fatores pode levar, em último caso, ao abandono da profissão (ESTRELA,1992). É bom 
salientar que estes aspectos negativos atingem sobretudo os professores menos experientes e 
menos preparados pedagogicamente. 

          Sabendo-se da necessidade de que uma escola pública deveria oferecer um ensino de 
qualidade, o colégio citado está um pouco distante desse viés, pois os condicionantes políticos 
interferem na boa produtividade a despeito das opiniões colocadas pelos professores. 

           Essa escola que é pública deveria atender de maneira eficiente todos os alunos 
provenientes das classes menos favorecida, propiciando a eles condições de entender  e 
reverter o domínio a que são submetidos pelas classes dominantes. O que percebe-se é a 
fragilidade e a pouca eficiência da escola, pois o acesso à escola é apenas o começo da 
realização do direito humano à educação. 

           Há muitos exemplos de que, quando a escola assume o seu objetivo, o da educação 
como um direito, a escola passa  a ser respeitada, vista como um bem comum, como um bem 
público a ser defendido. A boa escola envolve ensino-aprendizagem, o que não basta os 
números mostrando que temos alunos na sala de aula. O que interessa é se esses alunos estão 
se apropriando do saber produzido historicamente, ¨ou melhor ainda, só há ensino quando há 
aprendizagem¨.(PARO, 1998). Se a escola não consegue ensinar, é sinal de que ela não está 
cumprindo o seu objetivo. 

            A indisciplina é um dos maiores empecilhos à aprendizagem dos alunos. Mas ela não 
possui uma causa única e principal. Essas causas podem ter origem interna e externa à escola. 
As externas podem ser vistas na relativa influência dos meios de comunicação, na violência 
social e sem dúvida no ambiente familiar. Alguns problemas interferem no comportamento 
das crianças ao ponto de interferir no seu rendimento escolar. O divórcio, as drogas, o 
desemprego, a pobreza, a moradia inadequada, a ausência de valores, a permissividade dos 
pais, a violência doméstica, e a agressividade são alguns dos fatores que contribuem para que 
as nossas crianças sejam indisciplinadas. 
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            A falta de referências  numa sociedade individualista, a perda do sentido de regra e do  
sentido da obrigação são fatores que podem explicar a indisciplina. Além dos meios de 
comunicação, a exemplo da internet, telefone celular, tv. Pode-se notar o quão dispersos ficam 
os alunos quando não estão interessados nas aulas. Essas tecnologias poderiam fazer diferença 
positiva na aprendizagem, porém são utilizadas em sala de aula, principalmente o celular, 
como forma de lazer e descompromissso com as atividades escolares. 

O LUGAR DA ESCOLA NA EDUCAÇÃO: 

             Considerando-se o que fora dito até o presente momento, mesmo defendendo o 
espaço importantíssimo que a escola deve ocupar na formação dos indivíduos, ela não pode 
ocupar o lugar integral da família na sua formação. A família tem um papel primordial nas 
relações dos alunos com a escola. É a partir da participação da família que o fazer pedagógico 
pode se tornar mais fácil. Como afirma Outeiral(1998): 

 ¨O desejo de saber e obter prazer pelo saber certamente está 
mediatizadoem primeiro lugar pelos pais e, depois, mais tarde, pelos 
professores e pela escola. Um pode compensar o outro, ou até anular seus 
efeitos¨. (p.39). 

           Os pais devem unir-se aos professores na tarefa de educação dos jovens. Para isso, a 
escola deve promover crescente atividades de natureza cultural, lúdica e formativa. Os 
conteúdos programáticos devem adaptar-se sempre que possível aos interesses dos alunos. 

            A melhoria da aprendizagem dos alunos na escola pode-se dar a partir de algumas 
condições como a existência de professores preparados, bem motivados, bem pagos, com 
tempo integral para as atividades escolares, com elevado grau de autonomia nas suas decisões 
pedagógicas e com convicção de que todas as crianças podem aprender, porém em diferentes 
ritmos e de maneira diferenciada com a colaboração dos pais e da comunidade. 

 

A ESCOLA, O PROFESSOR E A INDISCIPLINA 

            Sabe-se que a Escola em interação com o meio não fica imune às tensões e 
desequilíbrios da sociedade na qual está inserida. Crises de valores, desigualdades sociais e 
econômicas,,conflitos de gerações etc estão associados às muitas dificuldades a que estamos 
acostumados a vivenciar no dia a dia;  portanto, pode-se pensar que problemas como  a 
indisciplina é um reflexo dessas contradições. 

            Há a necessidade de o professor está atento à dinâmica da turma e à sua estrutura 
proporcionando o seu desenvolvimento. Assim temos a ênfase colocada na prevenção dos 
problemas indisciplinares e na boa condução da aprendizagem escolar. 

            Encarar o conflito professor-aluno como um problema mútuo a resolver procurando 
em conjunto uma solução que satisfaça as partes; desenvolver atitudes, conhecimentos e 
comportamentos adequados à estratégia cooperativa e intervir de um forma estrutural e a 
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longo prazo são medidas que podem facilitar o trabalho do professor frente às situações de 
indisciplina. 

            A partir da construção de práticas organizacionais e pedagógicas podem-se levar em  
conta as características de nossas crianças e jovens freqüentadores de nossa escola, pois estes 
alunos partilham uma história de insucesso e exclusão e as suas atitudes derivam mais de 
fatores escolares do que das suas origens sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

               É possível perceber, a partir desse trabalho que os professores acreditam em sua 
maioria  que a indisciplina é provocada por problemas alheios à escola, isentando-se de sua 
participação com sujeitos que podem ter participação em alguns dos atos indisciplinares dos 
alunos. Apontar causas para a indisciplina nesta escola necessitaria de estudos mais 
detalhados, o que não se configura dentro das limitações desta pesquisa. Estudos mais 
profundos e contínuos resultariam em mais respostas. 

             De qualquer forma, o que se faz mais possível no momento é que façamos uma 
reflexão sobre nossas práticas docentes no sentido de que elas possam interferir de maneira 
positiva ou negativa nas nossas relações com os alunos. 

             Cabe a nós professores como mediadores do conhecimento utilizarmos o espaço 
privilegiado da escola para a construção da cidadania baseada nos princípios de igualdade, 
tolerância e convivência. 

              Apesar das limitações, considero que a elaboração do trabalho se tornou proveitosa, 
uma vez que me foram dados a conhecer aspectos diversos sobre o tema tratado. Por certo, o 
conhecimento obtido irá me influenciar de maneira positiva no meu fazer pedagógico diário, 
ajudando-me na abordagem de casos de indisciplina que possam surgir na escola em que 
trabalho e por outro lado, fornecerá elementos que me darão condições para resolução de 
conflitos. 

              O tratamento do tema em questão me proporcionou uma visão mais abrangente, um 
espaço de reflexão muito maior. 

                Pude observar que a indisciplina não é somente um problema do aluno. É dele 
também, mas é um problema que diz respeito a todos nós. Os vários comportamentos 
indisciplinares dos nossos alunos podem ter muitas explicações. 

  ¨A indisciplina pode ser explicada por razões sociais, sócio-familiares, 
problemas cognitivos e também por fatores situacionais e contextuais menos 
espetaculares¨.Dayan,Sílvia(p.64). 

             Ademais, é necessário encarar o problema da indisciplina de um aluno como algo 
sistêmico e complexo, onde a distinção entre a indisciplina e o seu comportamento normal 
além de envolver as condições ambientais, familiares, pessoais e cognitivas que lhe cercam, 
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envolvem também, o ponto de vista, a formação e o conhecimento que o professor que vai lhe 
julgar tem sobre a indisciplina. 

             Finalmente, além das necessárias ações políticas que elevem o nível cultural de nossa 
população há necessidade de que todos nós estejamos envolvidos em um projeto sério e 
comprometido com a elevação educacional de nossos alunos. Compromisso, negociação e 
criatividade talvez sejam elementos mais acessíveis para buscar as transformações que 
desejamos para todos nós. Complementando com a fala do Educador Paulo Freire que diz¨A 
educação sem esperança não é educação. Enquanto necessidade ontológica a esperança 
precisa da prática para se tornar concretude histórica¨. 
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