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Olá educador, vou primeiramente me apresentar para você. Me chamo Marcelo, 

sou Geógrafo e Pedagogo e um apaixonado pela Educação. Atuo como Professor de Sala 

de Aula a mais de vinte anos, tendo passado pelo ensino básico e superior, atualmente 

atuo nos dois níveis. Escrevi o livro Gestão da Sala de Aula em 2018, e através dele pude 

conhecer inúmeros lugares e pessoas apaixonadas pela educação assim como eu.  

Leciono a mais de vinte anos no ensino básico e superior, e por escolha ainda 

leciono nos dois níveis de ensino, no Ensino Médio e na formação de professores no 

curso de licenciatura em Pedagogia. Durante a minha trajetória passei por inúmeras 

situações que imagino que você também possa ter passado, alunos 

descompromissados, sem interesse em estudar, famílias irresponsáveis e Gestores que 

defendem os alunos no lugar de defenderem os educadores. Claro que isso não é uma 

regra, mas a pressão do Estado pela aprovação no ensino público e dos diretores das 

escolas privadas pela manutenção de seu cliente (ao aluno), nos dificultam ainda mais 

nossas atividades.  

Com a tecnologia no lugar de mais praticidade nosso trabalho dobrou, e hoje 

temos o virtual e o presencial para dar conta, nos sobrando cada vez menos tempo para 

pensar.  No meu livro Gestão da Sala de Aula procurei criar um método que dá maior 

domínio ao professor da situação “in/out sala de aula”, onde com estratégias eficientes 

tenho ajudado milhares de professores dentro e fora do Brasil.  Após alguns pedidos, de 

profissionais que escutaram minhas Palestras, decidi montar este curso objetivando que 

mais pessoas conheçam minha visão da sala de aula, e como podemos sem perder a 

essência ou mecanizar a sala de aula conseguir resultados que irão além de potencializar 

sua carreira, te proporcionar dias felizes.  

Algo que é apontado pelos grandes especialistas como você, os educadores, o 

grande problema da sala de aula na atualidade. Afirmo que sem disciplina dificilmente 

teremos uma aprendizagem significativa. Então, por este motivo, preparei um resumo 

para fazer você pensar, começando a apontar os principais motivos que fazem com os 

alunos cometam atos de indisciplina, essencial, pois como resolveremos um problema 

se não identificarmos as causas?  

A Disciplina é fundamental para que haja a aprendizagem e com isso a evolução 

de nossos educandos. Mesmo sabendo disso não é tão simples assim, manter à 
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disciplina nos dias atuais. Sendo esse, o primeiro item apontado pela maior parte dos 

professores como o grande problema da educação na atualidade.  

Alguns fatores levam os alunos a cometerem atos de indisciplina, e neste módulo 

estudaremos sobre isso, como fazer um diagnóstico preciso, para a partir daí, 

realizarmos estratégias que possam gerar impactos significativos no nosso dia-a-dia.  

Dividiremos a indisciplina em dois grupos, o primeiro (A), dos casos mais leves e 

corriqueiros de nossos dias e o segundo (B), dos casos mais graves que trazem mais 

danos a você, seus alunos e a escola (FIG.1) 

 

Fig.1 – Níveis de indisciplina – Fonte: o autor. 

 

A conversa é o principal caso apontado pelos professores como um ato de 

indisciplina. Essa conversa paralela a sua explicação, atrapalha a aprendizagem e que 

você exerça a suas atividades como docente e responsável maior da sua sala de aula. 

Em estudos realizados, apontamos que a indisciplina é gerada por fatores externos e 

internos (FIG.2). E é isso que devemos pensar e levar em consideração para fazer um 

diagnóstico preciso. Primeiramente quando você chegar numa sala de aula com 

condições adversas, deves te preocupar com os internos, resolver ali, na sua sala de aula, 

e após, com tempo, buscar os fatores externos, pois muito dos casos, o problema é 

maior que um comportamento momentâneo. 
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FIG 2 – Fatores condicionantes da indisciplina – Fonte: O autor 

 

Fatores Externos: 

 

Muitos professores pensam apenas no comportamento do aluno na sala de aula, 

e não enxergam o que este aluno pode ter de bagagem externa, o que pode influenciar 

no comportamento dele diariamente. Começamos falando da família, imagine você, um 

aluno onde presencia em sua casa a violência doméstica, ou que ele seja a vítima dessa 

violência? Pois é, isso justifica muitos casos e comportamentos dele na sala de aula, não 

falamos de justifica no sentido de aceitarmos, mas sim como um fator relevante e que 

deve ser considerado. Outro fator envolvendo a família é a falta de limites, as famílias 

estão mais desestruturadas do que nunca, os pais em busca de conseguir proporcionar 

uma melhor qualidade de vida a seus filhos, trabalham, cada vez mais, em muitos casos 

em dois empregos, sobrando assim, pouco tempo para dedicarem as suas famílias, sem 

tempo se tornam permissíveis, substituem a atenção por presentes, por desejarem 

serem legais, não impondo limites. Se em casa ele pode tudo, imagine você na sua sala 

de aula. Nestes casos, chamar os pais, conversar, e expor a situação, você não pode ser 

responsável em educar os filhos deles, você também deve saber que SIM, tens o papel 

de estar junto, caminhando e corrigindo alguns comportamentos, e não vamos repetir 
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aquela frase, “eu passo o conhecimento cientifico, o pai que deva educar”. Se o seu 

aluno não tem limites, sim deves impor, e ao mesmo tempo promover situações que 

promovam nele uma reflexão de suas ações, de suas atitudes. O último fator familiar 

que merece atenção é a situação social de nossos alunos. Isso pode não ter grande 

impacto na sua realidade dependendo de onde sua escola esteja inserida, sendo ela 

privada ou estatal. Porém a condição social desse aluno pode influenciar no seu 

comportamento. Uma frase da música Como uma pedra rolando, de Bob Dylan, me fez 

pensar em algumas situações, a frase é a seguinte “quando você não se tem nada, você 

não se tem nada a perder” , não falo agora apenas da pobreza, mas sim de todo contexto 

das periferias brasileiras, da violência, da negligência do poder público, que privilegia 

algumas áreas da cidade em detrimento a outras, a minha visão de geógrafo, me fazem 

pensar na famosa frase de Aziz  Ab’Saber “ É preciso saber que ninguém escolhe o 

ventre, a localização geográfica, a condição socioeconômica e a condição sociocultural 

para nascer. Nasce onde o acaso determinar. Por isso temos que cuidar de todos aqueles 

que estão em todos os recantos deste país”.  

Depressão, uma doença silenciosa, que alguns insistem em não acreditar no seu poder 

de destruição de um indivíduo. Apenas os que estudam muito, ou tiveram algum caso 

bem próximo conseguem entender e aceitar esse como um fator predominante para a 

apatia, descaso e falta de interesse em tudo que os cercam. Então, não devemos 

diagnosticar, mas sim encaminhar caso desconfiarmos de algum episódio em nossas 

turmas, converse com a gestão da sua escola e solicite que o departamento pedagógico, 

busque dar o apoio necessário. A nós cabe dar amor e atenção. 

TDAH – Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, algo comum nos dias atuais, 

mais pelo mal diagnóstico que pelo aumento dos casos. Muitos confundem TDAH com 

falta de limites, certamente não temos autonomia para gerar tal diagnóstico, mas sim 

nos cabe exigir que a família faça um segundo exame, pois muitos para se eximirem da 

culpa, preferem aceitar que é um problema que não foi gerado por eles. 

Drogas, esse problema está cada vez mais precoce, apesar de ser mais comum com 

aluno do ensino médio, já tive alunos chapados em minhas aulas, alunos alterados, e agi 

naturalmente, para não gerar grande impacto, procuro agir da mesma forma que 

consegui bons resultados. Não brigo no coletivo, não dou sermão nestes casos, pois na 

frente de todos nada adiantará. Ele começou a usar drogas pela influencia de seus 
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amigos, de uma única pessoa, geralmente para ter a aceitação ou destaque em seus 

pares. Assim ele consegue respeito, você deve primeiro repassar a gestão caso desconfie 

de algo, sem mudar seu comportamento na turma. Se o aluno estiver atrapalhando, 

sugiro criar i momento, preparar a situação, comece a aula, faça seu quadro e se 

aproxime do aluno, falando vem comigo quero te mostrar algo. Chame ele fora, não fale 

de drogas, fale que gostas dele, e que ele tem um potencial incrível, e que se ele precisar 

conversar estarás sempre à disposição.  

 

Fatores Internos: 

 

Ao entrar na sua sala, deves analisar e ver o ambiente, a forma que ele está 

organizado, como os alunos estão posicionados, e sofrem com a influência de seus 

colegas. Muitos cometem atos de indisciplina, por influência de seus colegas. Então, 

antes de realizarmos um diagnóstico mais aprofundado, devemos realizar pequenas 

alterações no espaço gerando um certo desconforto aos alunos, pois quando estamos 

habituados num determinado lugar, nos sentimos mais a vontade para agir, seja com 

ações positivas ou negativas. 

Uma sala de aula desorganizada, com carteiras fora da ordem, seja qual for que 

você estabeleceu, facilitam a desordem e a conversa. Você pode e deve promover 

grupos, que sentem em duplas, desde que a disciplina esteja controlada. Se começou 

um trabalho numa turma, e percebeu que a indisciplina prevalece, pare! Recomece, 

estabeleça a ordem, e assume o comando, afinal, você é o gestor da sua sala de aula. 

Chamo a atenção agora para um fator muito comum e pouco levado em consideração 

pelos professores, a dificuldade de aprendizagem. Quando estamos focados em ensinar 

queremos que nossos alunos aprendam, e as vezes não percebemos que alguns podem 

ter grande dificuldade de aprendizagem na sua área. Quando isso acontece alguns 

alunos se empenham e buscam supera-las, mas sabemos que isso é raro acontecer, o 

mais comum é quando ele não consegue aprender, ele desiste, e quando desiste ele vai 

buscar outras ocupações, e então resolve conversar, pois essa será a única forma dele 

se destacar perante seus amigos(FIG3) 
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Fig3 – Ser engraçado pode ser uma maneira de se destacar no grupo – Fonte : O Autor 

 

 

Esse comportamento irá influenciar outros alunos, que em outro ambiente e 

longe desses pares teriam um comportamento exemplar, mas agem assim, pela 

influência de um aluno ou de um grupo. Por isso, é muito importante perceber a 

influência de cada aluno com seus pares e com toda a sala. Ir no foco, e nunca 

generalizar a conversa, então, jamais devemos chamar a tenção do grupo todo, aquela 

famosa frase “vocês aí do fundo” não deve ser jamais utilizada, perceba quem comanda, 

quais alunos, e pelo nome chame a atenção deles. 

E agora deixamos por último o que é um grande fator, se não o maior, mas que 

nos professores dificilmente enxergamos, pois somos na maior parte dos casos 

apaixonados pela nossa área, então custamos a entender como um aluno possa não 

gostar. As aulas monótonas afastam o aluno do processo de aprendizagem, por mais 

que você deseje ensinar se empenhe, se for chato, pronto, seu aluno estará em outra 

galáxia nesse momento, jamais ali, E como se ele criasse uma redoma e achasse que 

pudesse ali na sala de aula fazer tudo. Então pense, se avalie, e faça mudanças pontuais 

buscando mexer mais com seus alunos durante suas aulas 


