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RESUMO

A indisciplina consiste num grande desafio para o professor na atualidade, uma vez que as regras são essenciais para um bom desenvolvimento 
em relação a construção do conhecimento em sala de aula. Assim, neste estudo, buscou-se analisar alguns elementos que ingressam no processo 
de produção e transgressão de limites, valores morais e princípios de alunos e professores da Educação Básica. Para tanto, o trabalho apresenta 
uma análise dos estudos de literatura científica atuais sobre o tema, utilizando como componentes de pesquisa os itens Indisciplina, Limites em 
sala e Valores morais. Para entender melhor o desenvolvimento sobre a moralidade, o trabalho pauta-se, ainda, na perspectiva de Jean Piaget, 
onde autor aborda as etapas da conscientização na criança. Como resultado, encontrou-se os seguintes pressupostos de formulação de um 
ambiente (in)disciplinado: (1) o papel que a sociedade exerce na formação moral das pessoas, já que todos são sujeitos histórico e socioculturais,  
que trazem para o espaço escolar as suas vivências do contexto social; (2) o comportamento de professores e de suas práticas pedagógicas, que 
podem potencializar, muitas vezes, a indisciplina em seus alunos; (3) professores com atitude autoritária que não respeitam seus alunos, rotulam 
e não planejam de acordo suas aulas deixando espaços vagos para seus alunos manifestarem de maneira inadequada; (4) as responsabilidades 
dos pais na educação de seus filhos. Mediante isso, vale destacar que, através de discussões, debates e da construção de regras juntamente com 
os alunos e de jogos cooperativos, é possível promover a transformação em nossos alunos de modo a ajuda-los a sair do estado de heteronomia 
para alcançar o estado da autonomia. Ressalta-se, também, que em uma sociedade onde os valores morais e princípios estão sendo 
desvalorizados, os professores podem com sua prática pedagógica, afetividade e atitude democrática  construir uma relação de respeito mútuo. 
Deste modo seria possível que todos vivam em harmonia, tendo a certeza de procurar  o objetivo comum de formar cidadãos consciente, críticos 
e autônomos para viver em sociedade.
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