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RESUMO
 
A indisciplina na sala de aula se tornou um dos maiores desafios a ser enfrentado pelos educadores contemporâneos,
levando-os a indagar e estudar suas possíveis causas, uma vez que comportamentos indisciplinados são vistos como
obstáculos para uma aula produtiva. Partindo desse contexto o presente artigo tem como objetivo investigar e discutir
questões relacionadas com as causas da indisciplina na sala de aula, apresentando possíveis sugestões para manter
um ambiente agradável para ambos. Para fundamentar este trabalho, lançamos mão de autores como: Aquino (1996),
Amado (1999), Alves (2004), Parrat-Dayan (2011) Tiba (2006), entre outros. Diante desse contexto é de fundamental
importância trabalhar com o intuito de promover um ambiente de cooperação que leve em consideração a moral e as
boas maneiras.
Palavras-chaves: Alunos. Educação. Indisciplina.
 
ABSTRACT
The indiscipline in the classroom has become one of the biggest challenges to be faced by contemporary educators,
leading them to question and study its possible causes , as unruly behaviors are seen as obstacles to a productive class.
From this context, this article aims to investigate and discuss issues related to the causes of indiscipline in the
classroom, with possible suggestions to maintain a pleasant environment for both. To support this work , we used by
authors such as : Aquino (1996 ) , Beloved (1999 ) , Alves ( 2004) , Parrat - Dayan (2011 ) Tiba (2006 ) , among others.
In this context it is fundamentally important work in order to promote an environment of cooperation that takes into
account the moral and good manners.
 
Keywords: Students. Education. Indiscipline.
 
 

Introdução
 
A indisciplina tem sido um dos maiores desafios presente no sistema educacional atual, devido a ser exaustiva e
desafiadora representando assim uma jornada árdua de enorme barreira para a execução do trabalho docente. Os
educadores atualmente estão passando por um momento muito delicado, marcado de uma forma cada vez mais
agravante no contexto social referente à indisciplina na sala de aula, chegando a ponto de deixa esses profissionais em
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uma situação de extremos.
A ministração das aulas que deveria ser um trabalho prazeroso se tornou no decorrer dos anos algo desgastante,
extremamente estressante e cansativo para os educadores, pois não tem sido nada fácil trabalhar em meio a tanta
turbulência. Apresenta-se também, segundo Garcia (1999), como “fonte de estresse nas relações interpessoais,
particularmente quando associada a conflitos em sala de aula”. Atualmente temos um grande índice de profissionais
ausente de suas funções na escola, seria impossível não questionar essa situação.
A maior parte dos educadores não sabe como interpretar um ato de indisciplina, subitamente, o que fazer?
Compreende-lo? Reprimi-lo? Ignorá-lo? A princípio por não ter um nítido controle da situação, já que uma atitude
equivocada pode gerar reflexos negativos em sua conduta ou transformá-lo. Como trabalhar esse tema em questão,
afinal de quem é a culpa dessa situação? Essas são algumas perguntas pertinentes das quais precisamos ter
conhecimento para encarar os obstáculos no caminho, pois a trajetória da educação só tem declinado nos últimos
tempos.
Ter a presença de um professor na sala de aula não significa ter educação de qualidade, pois o processo educacional
perpassa por uma longa trajetória, uma vez que a educação sonhada e idealizada pela massa em todos os âmbitos
precisa ser aprimorada em diversos aspectos os quais muitos têm cegado para não ver que só um trabalho em grupo,
mas especificamente, ao que se refere à família, escola e sociedade pode minimizar essa situação na qual o trabalho
docente está imerso. Segundo Aquino (1996, p. 20), “muitos têm medo de enfrentar a sala de aula, não apenas por
temerem não ter êxito na tarefa de ensinar, mas, sobretudo por não saberem se receberão tratamento digno por parte
de seus alunos”.
A questão disciplinar é um dos maiores problemas do século, uma das dificuldades fundamentais no trabalho escolar. A
conduta desorganizada dos alunos tem ocasionado um déficit muito grande na realização desejada do
ensino-aprendizagem, pois se torna impossível trabalhar diante de: bagunça, tumulto, falta de limite, mau
comportamento e desrespeito às figuras de autoridade, entre outras atitudes de afronta e provocação. Para
Parrat-Dayan (2011, p. 18), “o conceito de indisciplina é definido em relação ao de disciplina: o conceito de disciplina se
relaciona à existência de regras e o de indisciplina à desobediência a essas regras”. Diante disso, cabe à escola junto
com o educador estabelecer determinados regulamentos para garantir êxito na realização do trabalho educativo
prezando sempre a organização e coerência.
 
Breve histórico da conduta escolar frente à indisciplina
Até o século XIX, a escola exigia disciplina e aplicava castigo aos desobedientes, a disciplina era tida como de extrema
importância para manter a ordem e assim alcança as metas almejadas para aquele determinado período. No sistema de
ensino tradicional quem era disciplinado era aquele individuo obediente e submisso, o qual seguia todos os
regulamentos e normas estabelecidos pela instituição, já os indisciplinados eram aqueles indivíduos rebeldes e
desobedientes, os quais não levavam em consideração os ditos padrões estabelecidos pela mesma. De acordo com
estudos de Parrat-Dayan (2011, p. 97), “pensa-se hoje na autodisciplina – entendida como uma ordem interna –, e não
mais na disciplina centrada na ordem exterior, como fazia a escola tradicional”. A disciplina passa a ser uma ação
voluntariamente, na qual o individuo ou um grupo se impõe.
Segundo Amado (1999, p. 25): “quando falamos de indisciplina, não falamos de um mesmo fenômeno, mas de uma
diversidade de fenômenos por detrás de uma mesma significação”. No decorrer dos anos a indisciplina passou a ter
múltiplas faces que foram se agravando no meio social contemporâneo, faces essa que não era tão frequente no
passado que foi se configurando para se estabelecer no futuro, futuro esse presente em nossos dias.
Parrat-Dayan (2011, p. 9) acredita que “as causas da indisciplina estão mais nos contextos que a produzem do que no
próprio indivíduo”. Ela é bem clara em sua fala, pois ao falarmos de indisciplina temos como essencial leva em
consideração todos os componentes do contexto no qual o individuo dito indisciplinado se encontra inserido. Para
Frigotto (1999), “a escola é uma instituição social que, mediante sua prática no campo do conhecimento, dos valores,
atitudes e, mesmo por sua desqualificação, articulam determinados interesses e desarticula outros”. Esse contexto nos
leva a refletir sobre o atual papel da escola na vida social do individuo. Complementando, Estrela (1992) afirma que a
primeira e principal função da escola seria, naturalmente, a de transmitir a cultura.
 
 Família principal entidade de formação
Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa
formando um lar. Logo mediante esse conceito a família é o lócus onde tudo começa. É nela que são transmitidos os
valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as tradições e os
costumes perpetuados através de gerações. Segundo Aquino (1996, p. 96) diz: “Ninguém nasce rebelde ou disciplinado,
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já que essas características não são inatas nem todo adolescente será necessariamente indisciplinado”, por isso que o
papel da família é de extrema importância na formação de qualquer individuo.
No decorrer dos anos a família passou por mutações gerando conflitos internos no desenvolvimento de sua função
social. Essa transformação repentina ocasionou uma carência desordenada dos pais na vida dos filhos, pois os pais que
outrora eram presentes de uma forma incontestável hoje são totalmente ausentes de suas funções o que na maioria das
vezes provoca nos filhos o sentimento de abandono. Para Tiba (2006, p. 128), “O ambiente também interfere na
disciplina”. Retrocedendo no tempo tínhamos o conceito que o ambiente familiar era o local onde devia existir harmonia,
afetos, proteção e todo o tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de algum dos membros. As
relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade familiar, mas com os avanços dos
tempos modernos esse conceito começou a se perde nas fendas deixadas pela evolução.
A estrutura família atualmente é diferente, pois não temos mais a aquela família nuclear de outrora de pai e mãe e filhos
dedicados exclusivamente para acompanhar à rotina de seus filhos, boa parte dessas funções agora são delegadas a
madrastas, padrastos, avós, tios ou qualquer individuo que tenham algum grau de parentesco com essas crianças.
Passamos a sofrer de um grave problema o qual podemos considerá-lo o mal do século XXI do sistema educacional,
nunca durante toda a história foi tão escassa a presença dos pais na vida escolar dos filhos. Os pais que no passado
eram plenamente indivíduos atuantes no cumprimento de suas funções frente à escola, pois por muito tempo tinham
como uma de suas obrigações cuidar de pertinho da educação dos filhos, com plena convicção de cada fato e tomando
para si o dever de estabelecer regulamentos e regras aos qual a escola ficava apenas com o papel de instituição
socializadora da democracia. Para Penin (2001, p.72), “A escola, na verdade, por suas características, pode ser um
lugar privilegiado de exercício da democracia como valor e como processo”. Nela pela convivência, se aprimora os
limites que já foram previamente ensinados pelos pais, dando embasamento a situar o direito individual em relação aos
demais indivíduos.
A rotina corrida dos pais gera uma enorme barreira que na maioria das vezes se torna impenetrável para acompanha a
vida escolar dos filhos. O trabalho se tornou algo primordial na família, trabalho esse que gera rupturas de um preço
imensurável a paga futuramente, pois todo o tempo dos pais é totalmente voltado para o trabalho com jornadas
estressante e cansativas, deixando a vida familiar de lado, sempre sem tempo para os seus respectivos deveres junto à
família e os filhos que pagam por esse desleixo. Tentam dessa maneira recompensa-lhes dando o que não teve, mesmo
sabendo das possíveis consequências futuramente diante desse contexto.
Inicialmente os pais eram autoritários, logo seus filhos eram submissos e obedientes, as consequências vinham em
seguida, pois ao vive uma vida regrada em todos os aspectos se tornavam crianças com tendência a manifestar maior
timidez, apreensão, baixa autonomia e autoestima. Hoje os pais são relevantemente permissivos tentam retribuir sua
ausência com liberdade exagerada deixando os filhos livre para fazer o que lhes aprovem, devido às poucas exigências
e controle de seus pais, tendem a apresentar comportamento impulsivo e imaturo, assim como dificuldade em assumir
responsabilidades, atitudes essas que refletem no comportamento desses indivíduos frente o ambiente escolar. Aquino
(1996, p. 98) afirma que “é impossível negar, portanto, a importância e o impacto que a educação familiar tem (do ponto
de vista cognitivo, afetivo e moral) sobre o indivíduo”.
Mesmo diante de um contexto tão degradante no qual estamos submersos, não existe nenhuma razão para os pais
permitirem que suas atividades profissionais afastem-os da relação que os mesmos devem manter com os seus filhos. À
noite, por exemplo, mesmo cansado depois de um dia estressante eles deveriam senta com as crianças e dedica um
pouquinho do seu tempo para revisar os deveres da escola. Se eles fizessem esse processo cotidianamente eles
restauravam as lacunas da ausência diária.
 
Família x Escola
Atualmente existe uma espécie de confronto entre a família e a escola por que a família quer delegar totalmente a
função de socialização à escola. Logo, a família se encontra muito distante da escola e é imprescindível que a família
esteja dentro da escola acompanhando o desempenho de seus filhos interando-se sobre o que eles fazem dentro e fora
do ambiente escolar. O real problema é que os pais não fazem mais isso.
Com as crianças indo para a escola cada vez mais cedo os papeis e limites da educação escolar e da educação dada
em casa se confundem, às vezes entrando em contradição ou criando lacunas na formação da criança como individuo,
moldando elas para satisfazer os anseios sociais.
Cada criança é única, com seus próprios sonhos, ritmos e interesses. A escola não pode destruir essa criança para
amoldá-la a uma “forma”. O objetivo da escola é criar um espaço em que cada criança possa pensar os seus sonhos e
realizar aquilo que lhe é possível, no ritmo que lhe é possível. (ALVES, 2004, p. 54).
As instituições educativas tradicionais, particularmente a família e a escola, estão perdendo a capacidade de transmitir
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valores e normas culturais de coesão social (TEDESCO, 1995, p.30). Essas duas instituições estiveram bem separadas
no passado, cada uma com o papel bem definido na vida do individuo, mas hoje esses mesmos papeis parecem se
embaralharem no novo contexto social. Para Tiba (2006, p. 116) “A escola nunca deveria tomar o lugar dos pais na
educação, pois os filhos são para sempre filhos, e os alunos ficam apenas algum tempo vinculados às instituições de
ensino que frequentam”.
 
O processo de socialização
Nossa personalidade é formada no processo de socialização, no qual ocorre a assimilação de hábitos característicos do
seu grupo social, através do qual um indivíduo se torna membro funcional de uma comunidade, assimilando a cultura
que lhe é própria. Inicialmente o processo de socialização começa após o nascimento através dos primeiros contanto
que o individuo estabelecer com a família ou outros agentes próximos da escola, dos meios de comunicação de massas
e dos grupos de referência. É um processo contínuo que nunca se dá por terminado, realizando-se através da
comunicação, sendo inicialmente pela "imitação" para se tornar mais sociável. É através da socialização que o individuo
se integrar no grupo que nasceu adquirindo os seus hábitos e valores característicos.
O processo de socialização perpassa por duas importantes etapas, começando com a socialização primária que tem
como base fundamental a família, pois é nessa entidade onde tudo começa, na qual a criança aprende e interiorizar a
linguagem, as regras básicas da sociedade, a moral e os modelos comportamentais do grupo a que se pertence.  A
socialização primária desempenha um papel de um valor imprescindível para o indivíduo e deixa marcas muito
profundas em toda a sua vida, pois como já foi ressaltado anteriormente o individuo que não teve uma estrutura familiar
qualificada que é essencial na construção do caráter e na sua aceitação na sociedade, logo terá problemas referentes a
esse déficit que ficou pendente em sua formação como indivíduo no grupo social no qual está submerso. Para Tedesco:
No processo de socialização primária, de responsabilidade da família, que corresponde à fase da infância, é que o
indivíduo se compreende como membro da sociedade. Nesta fase existe uma carga afetiva na transmissão dos
conteúdo e uma identificação com o mundo da forma como os adultos o apresentam. (TEDESCO, 1995, p. 31)
 
Em segunda estância temos a socialização secundária que é qualquer processo subsequente que introduz um indivíduo
já socializado em novos setores, do mundo objetivo da sua sociedade existindo uma aprendizagem das expectativas
que a sociedade ou o grupo depositam no indivíduo. Segundo Ferreira (2005, p. 72) argumenta que “o desenvolvimento
de qualquer sujeito está articulado com sua constituição orgânica, mas é fundado, constituído na vida coletiva”.  
 
O professor diante dessa situação de extrema complexidade
Justo agora que as escolas são mais abertas ao dialogo professores mais tolerantes, conjunto esse que tem
proporcionado mais liberdade ao alunado, esses fatores deveria ter com êxito uma cumplicidade na relação
professor-aluno, mas na prática vivemos uma contradição, essa liberdade dada ao aluno gerou um impacto, pois o que
deveria ser benéfico ocasionou confrontos entre ambas às partes. Para Tiba (2006, p. 22), “Professores e orientadores
têm dificuldade de estabelecer limites na sala de aula e não sabem até que ponto devem intervir em comportamentos
inadequados que ocorrem nos pátios escolares”. Isso nos leva a enxergar a realidade como ela está se apresentando
atualmente, deixando de lado a visão arcaica do passado.
Trabalhar com a indisciplina tem sido uma tarefa árdua para os educadores, chegando ao ponto de deixá-los em uma
situação desconfortável diante da profissão, devido à maioria dos docentes não saberem como reagir diante de um ato
de indisciplina, pois durante a formação acadêmica não se tem a oferta de uma disciplina para prepara esses
profissionais de modo que ao ser confrontado saiba se posicionar diante desse impasse. Assim a indisciplina é
entendida como:
 Incongruência entre os critérios e as expectativas assumidos pela escola (que supostamente refletem o pensamento da
comunidade escolar) em termos de comportamento, atitudes, socialização, relacionamentos e desenvolvimento
cognitivo, e aquilo que demonstram os estudantes. (GARCIA, 1999, p. 102).
 
Para trabalhar em um contexto indisciplinado cabe ao educador ter uma postura mediante ao ambiente no qual se
encontra inserido, buscando conhecer os alunos prezando sempre por um bom diálogo entre ambas as partes. Segundo
Amado (2001), “a manifestação concreta da indisciplina se dá pelo não cumprimento das regras que presidem, orientam
e estabelecem as condições das tarefas e ainda, no desrespeito às normas e aos valores que fundamentam o são
convívio entre pares e a relação com o professor, enquanto pessoa e autoridade”.
Uma criança que tem dificuldades para obedecer a regulamentos, demonstra na maioria das vezes que está com um
déficit em relação à pendência de outros fatores, que podem está relacionada com algum problema ocasionado pelo
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contexto no qual se encontra inserido seja ele familiar ou social. O professor atual ao assumir uma sala de aula tem
como principal meta fazer uma análise minuciosa do comportamento de seus alunos, buscando identificar fatores que
venham mais tarde a prejudicar o desenvolvimento de seu trabalho. Primeiramente, deve-se identificar os motivos da
indisciplina, observar os alunos e estabelecer um diálogo pode ajudar muito neste sentido. Muitas vezes, a indisciplina
ocorre porque os alunos não entendem o conteúdo ou acham as aulas cansativas.
Nestes casos, o professor pode modificar suas aulas, adotando atividades estimulantes e interativas. Esta atitude
costuma gerar bons resultados. Em outras situações, a indisciplina ocorre a partir de uma situação de conflito e
enfrentamento entre alunos e professor, neste caso, o professor deve buscar conversar e ouvir os alunos. Cabe ao
professor desfazer o clima de conflito e solucionar a situação. Outra boa sugestão é criar algumas regras de boa
convivência comuns para o funcionamento das aulas. O professor pode fazer isso com a ajuda dos próprios alunos. .
Para Tiba (2006, p. 17) “quando o professor não toma nenhuma atitude, os estudantes podem interpretar o fato como
aprovação, e a situação tende a se agravar”.
Dentro dessas regras podem constar: levantar a mão e aguardar a sua vez antes de perguntar ou falar, fazer silêncio
em momentos de explicação, falar num tom de voz adequado, etc. Segundo Parrat-Dayan (2011, p. 14), “Se não houver
regra, nem sanção, nem qualquer corretivo, os alunos se sentem poderosos e ao mesmo tempo perdidos, sem limites”.
Com estas e outras atitudes, o professor vai ganhar o respeito de seus alunos. Este respeito é uma porta aberta para,
através do diálogo com os estudantes, buscar soluções adequadas para melhorar as condições de aula na escola.
Ainda para Parrat-Dayan (2011, p. 56) “A falta de referências numa sociedade individualista, a perda do sentido da regra
e a perda do sentido da obrigação são fatores que podem explicar a indisciplina”. Isso nos leva a indagar que a
indisciplina tem de fator diversos fatores cabe à escola junto com seu corpo docente trabalha em compatibilidade com a
família deixando bem claro as respectivas funções de cada uma.
 
Quebrando as barreiras da indisciplina
 A principio é muito difícil ver o contexto indisciplinar como um campo de trabalho normal a ser cultivado, mas não é
impossível colher bons frutos do mesmo, basta cada um saber a semente que deseja plantar. Para Aquino (1996) a
visão, hoje quase romanceada, da escola como lugar de florescimento das potencialidades humanas parece ter sido
substituída, às vezes por um campo de pequenas batalhas civis; pequenas, mas visíveis o suficiente para incomodar.
Para a possibilidade de mudança referente à indisciplina é de fundamental importância montar algumas estratégias.
Criar um ambiente cooperativo, no qual preze pela garantia dos valores que são imprescindíveis para manter o respeito,
a dignidade e a integridade humana não é uma tarefa fácil, o professor enquanto autoridade dentro da sala de aula deve
manter sua autonomia, mas isso não lhe dá o direito de se tornar autoritário, pois todos devem ter direito a livre
expressão. Para Alves (2004, p.52) “uma escola onde os professores não são responsáveis pela disciplina”. E nem o
diretor é a instância punitiva última, para onde são enviados os desordeiros. É a comunidade das crianças que cuida
disso. Professores e diretor podem, assim, se dedicar aos desafios prazerosos de aprender junto com os alunos. Ainda
para Alves (2004, p.51) “capacidade de ensinar um saber a alguém vale por uma avaliação. E é o aluno quem a faz. É
ele que se sente competente. Assim vão eles praticando as virtudes de ensinar, de aprender e de se ajudarem uns aos
outros”.
  O professor enquanto profissional deve abusar do conhecimento em um bom sentido é claro, sendo humilde em seus
métodos pedagógicos, mas sempre plantando a semente da curiosidade entre seus alunos, assim o aluno vai querer
aprende não porque quer de fato, mas porque foi desafiado, logo ele vai tentar mostra que sabe o que lhe foi ensinado.
Segundo Parrat-Dayan (2011, p.59) “Os professores concordam cada vez mais em dizer que a solução não está em
castigar, expulsar os alunos ou enviá-los à sala do diretor. O civismo e a convivência não são valores que podem ser
conseguidos num dia só”.
O planejamento é de extrema importância para obter êxito, pois ter o conhecimento de algo e não ter o planejamento do
mesmo é igual ser leigo mesmo dotado de saber. Pois como já foi mencionada a teoria é bem diferente da pratica. Cabe
ao professor ter um olhar sensível para o que está ao seu redor, aprendendo assim valorizar as inteligências múltiplas,
pois o aluno é um potencial em ação e cabe ao docente descobri as habilidades de cada um e ajuda aprimora-las com
seu trabalho.
O profissional que exerce a docência deve está em uma busca contínua pelo conhecimento, pois o ato de educar exige
uma atualização constante de informações para melhorar a prática pedagógica. Os docentes que resolverem optar pela
acomodação ancorando-se em um determinado tempo e espaço nunca vão pode saber ate onde sua capacidade lhes
permitia avança e o que poderia descobrir privando-o assim de obter êxito em suas funções.
 
A importância da motivação e do entusiasmo no trabalho docente frente à indisciplina
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Inicialmente precisamos ter como base a valorização do trabalho docente, pois boa parte da desmotivação encontrada
em sala de aula é ocasionada pela frustração da desvalorização profissional. O professor que se sente valorizado
desempenha suas funções com mais afinco, tem prazer em exercer suas funções, trabalhando por amor a profissão e
não apenas por necessidade de sobrevivência. Logo, esse profissional sabe se posicionar diante de conflitos, que na
maioria das vezes é inexistente em sua casa, conflitos esses que cobra dele uma boa noção de conceitos levando em
consideração que os alunos provem de ambientes diversos.  
Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. É a fome que põe em funcionamento o
aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento nasce do afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com beijinhos e
carinhos. Afeto, do latim affetare, quer dizer ir atrás. O “afeto” é o movimento da alma na busca do objeto de sua fome.
É o eros platônico, a fome que faz a alma voar em busca do fruto sonhado. (ALVES, 2004, p. 20).
O professor deve instigar a curiosidade do aluno, trabalha de forma que mesmo diante de uma sala indisciplinada
desperte neles a vontade de interagir com o que está sendo trabalhado, pois quando o meio de comunicação é o
autoritarismo a situação tende a fugir dos parâmetros e assim torna-se impossível atingir o resultado desejado.
Sabemos que o objetivo da educação é forma cidadãos críticos que saibam pensar por si só. Ainda segundo Alves
(2004, p.56) Os professores sabem mais. É por isso que são professores. E uma de suas tarefas é “seduzir” as crianças
para coisas que elas ainda não experimentaram. Eles lhes apontam coisas que nunca viram e as introduzem num
mundo desconhecido de arte, literatura, música, natureza, lugares, história, costumes, ciências, matemática.
Para Parrat-Dayan (2011, p. 85), “os programas mais eficientes são os que se fundam no encorajamento ao aluno e não
na repressão”. Visto isso o professor tem que se posicionar sempre com entusiasmo no encorajamento de seus alunos,
buscando motiva-los a expressar seus anseios.
 
A aprendizagem se dá numa relação entre o saber, abstratamente definido, e a inteligência da criança. A mediação
entre saberes e inteligência se dá pela didática. Se a aprendizagem não acontece, o problema se encontra ou na
inteligência deficiente da criança ou numa didática inadequada. (ALVES, 2004, P.55).
 
 
Trabalhar a motivação dos alunos não é uma tarefa tão simples, devido à variação de fatores aluno para aluno, mas
também não é impossível. O educador deve corrigir seus alunos mostrando-os o que está errado e como consertar o
problema, elogia quando acha necessário, mas sempre com cautela, pois um elogio em uma hora imprecisa pode ser
maléfico ao invés de benéfico. Mostra sempre um desenvolvimento exemplar no desempenho de suas funções, não
deve permitir que seus problemas pessoais interferissem no seu trabalho. Abusar da criatividade e criar métodos que
proporcione aulas prazerosas por meio da interação, e assim deixa de lado a rotina tradicionalista e monótona de todos
os dias, pois não há nada mais que desestimulante que a monotonia.
 
Para Tiba (2006, p. 128), “O ambiente também interfere na disciplina”, logo um docente que está sempre de bem com a
vida terá maior êxito em frente ao outro que sempre aparece de mal-humorado e estressado, pois o ambiente refletir de
volta para nós as nossas próprias ações. E acima de tudo nunca desamina por mais que demore a obtenção de
resultados é preciso ter sempre a convicção que todo esforço é gratificante mesmo a longo prazo.
 
Considerações Finais
 
Como podemos observar no decorrer desse trabalho a indisciplina em sala de aula é um dos maiores desafios para o
educador, pois está cada vez mais aparente no contexto escolar e não ter uma causa especifica já que traz diversos
fatores os quais podem ser internos ou externos ao ambiente no qual o individuo se encontra inserido, abordando com
ênfase a necessidade da participação de todas as entidades na qual o individuo se encontra inserido para que seja
realizado um trabalho em grupo delegando as respectivas funções de cada uma na vida do mesmo.
Foi abordado também o papel imprescindível da atuação da família na formação da personalidade de cada individuo,
deixando bem claro que por mais que a estrutura familiar tenha se transfigurado no decorrer dos anos, deixando para
trás muitos conceitos que antes eram vitais para manter a base familiar, ainda é de total incumbência da família a
função de realizar o processo da educação primaria, delegando a escola exclusivamente a educação secundaria.
Podemos analisar também às ações que o educador deve estabelecer
Esse trabalho deixou bem claro que a indisciplina tem moldado de certa forma a ação docente, pois nunca se viu
durante toda a historia da educação tantos profissionais insatisfeitos ao desempenhar suas funções, muitos chegam a
ficar desesperados, pois não sabem qual a postura que deve adotar diante de um ato indisciplinado. Estamos
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vivenciando um momento turbulento no campo educacional, diante desse contexto caótico, cabe ao docente
primordialmente buscar uma resolução para o problema que está enfrentando antes que se agrave de fato, de modo
que encontre uma solução benéfica para ambas as partes, prezando sempre pelas boas maneiras, pois dentro da sala
de aula ele é o adulto.
Ocupando o lugar de educador o professor deve busca para si o papel de mediador entre os alunos e o saber,
utilizando-se sempre de um bom diálogo, pois só será um bom professor aquele que se dá o direito de ser aluno.
Precisa ser muito paciente, pois nessa trajetória os resultados são a logo prazo, a perseverança é de extrema
importância no desempenho desse trabalho. É através do professor que se desperta no individuo uma visão de um
mundo melhor, por esse e outros motivos é que o docente deve desempenhar sua função em sala de aula com afeto e
não só pela necessidade de sobrevivência, pois quando se realiza um trabalho apenas pela necessidade não o faz de
bom gosto e sim como uma obrigação, produzindo aulas monótonas gerando em contra partida a desmotivação. A
busca por conhecimento inovadores é de extrema importância no trabalho docente, os métodos de ensino estão em
uma evolução continua o que exige mais do educador, está em constante atualização. Nessa profissão se torna
impossível viver sem guerras, mas o importante é sabe lutar.
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