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RESUMO
A indisciplina escolar é uma das grandes preocupações de professores na atualidade, uma
vez que comportamentos discentes tidos como indisciplinares influenciam negativamente
na educação como um todo, além de afetar diretamente o trabalho docente. Diante disso,
objetivou-se analisar as concepções de professores sobre a indisciplina escolar,
especialmente os fatores causais da indisciplina escolar, a vivência docente frente a essa
realidade, bem como observar as estratégias usadas para enfretamento do problema. Foi
realizada uma pesquisa de campo, exploratória e qualitativa, aprovada por Comitê de Ética em
Pesquisa, onde foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 06 (seis) professores, de
ambos os sexos, de escolas públicas de Cacoal/RO. Essas entrevistas foram gravadas em
áudio, transcritas e tratadas pela técnica de Análise de Conteúdo, a partir das seguintes
categorias: Fatores causais da indisciplina, Vivência docentes diante da indisciplina e Formas
de enfrentamento à indisciplina. Em relação aos fatores causais, os docentes apontaram
diversos fatores, mas a família destacou como principal; como tipos de indisciplina, destacouse o uso de celular, a agressividade e o bullying; tais comportamentos indisciplinares afetam o
docente em termos de seu interesse e desempenho profissional, e apontam a maior
participação da família e o diálogo como principais elementos para o enfrentamento da
indisciplina. Concluiu-se que os professores têm uma grande preocupação no que tange ao
desenvolvimento do estudante, buscando métodos para melhorar a questão indisciplinar dos
alunos. Além disso, os docentes empregaram representações sociais sobre a problemática,
colocando a família como principal fator relacionado à indisciplina escolar e ao seu
enfrentamento.
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