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RESUMO

O presente trabalho traz como problema de pesquisa a indisciplina escolar, sua cronificação e a dificuldade de seu enfrentamento pelas entidades 
competentes. Aponta como objetivos a) identificar os possíveis aspectos que influenciam o aumento e a banalização da indisciplina na Escola; b) 
explicar como a indisciplina pode se manifestar no comportamento dos alunos e c) apresentar possíveis soluções para amenizar o 
comportamento indisciplinado. Como procedimento metodológico, para a realização deste artigo foi feita uma pesquisa bibliográfica por meio de 
consultas a artigos de periódicos científicos e livros referentes ao tema, os quais permitiram que este trabalho tomasse forma e fosse 
teoricamente fundamentado. Cumpre notar que a pesquisa bibliográfica implica no vasto levantamento da bibliografia já publicada, tendo como 
finalidade permitir que o pesquisador entre em contato direto com o material escrito sobre determinado tema. Deste modo, justifica-se a 
presente pesquisa especialmente por buscar proporcionar mais conhecimento sobre a problemática da indisciplina escolar,  o que parece ser 
necessário à formação docente e a futura prática desse profissional. Constata-se que nas últimas décadas, a sociedade vem mudando 
significativamente, desde os aspectos sociais até os tecnológicos e essas mudanças sociais influenciam diretamente nos valores e no 
comportamento desses alunos, e as escolas por sua vez continuam com os mesmos conceitos e valores, exigindo que seus alunos continuem 
obedecendo à ordem sem questioná-la. O conflito está presente em toda a sociedade e nos indivíduos desde a infância, pois ele consiste na 
divergência de opiniões, nos hábitos e na maneira de se interpretar cada situação. Os seres humanos em uma sociedade passam por diferentes 
tipos conflitos interno e sociais que podem ocorrer a partir de coisas simples, como ir ou não ir a determinados lugares, em decorrência de 
situações mais complexas, como a definição de uma carreira profissional, e nos conflitos sociais desde um debate político até uma discussão mais 
grave que pode levar agressão física. De tal modo, considera-se fundamental que o professor veja seus alunos como companheiros e que os 
alunos possam ver o professor da mesma forma, para que assim seja construída uma relação de respeito mútuo. Para tanto, julga-se adequado 
utilizar-se da mediação de conflito, para que se possa criar um ambiente propício ao diálogo. Uma alternativa verificada na revisão bibliográfica 
refere-se às assembleias escolares, que consistem em fazer reuniões que propõem discutir os pontos negativos e positivos das situações 
escolares, sendo tais discussões voltadas para situações ocorridas em sala de aula ou até sobre algum aspecto que envolva a coordenação ou a 
direção da escola. Portanto, este trabalho aponta para a mediação de conflitos como forma de solucionar ou amenizar o problema da indisciplina 
escolar, especialmente por meio das assembleias de classe. Além de promover a pacificação entre os alunos e a escola a assembleia de classe 
trabalha com a criticidade, pois os sujeitos envolvidos começam a discutir sobre todo o meio escolar e a buscar solução de problemas que vão 
facilitar a vida de todos.
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