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Perguntas e respostas sobre comportamento e indisciplina 

Além de ensinar os conteúdos curriculares, professores são

constantemente desafiados a lidar com situações inesperadas e

desafiadoras no cotidiano escolar. E, nem sempre, estão preparados.

Para te ajudar a lidar com diferentes situações relacionadas ao

comportamento e indisciplina dos alunos, Telma Vinha, professora de

Psicologia Educacional da Universidade Estadual de Campinas, respondeu

a perguntas enviadas pelos leitores de NOVA ESCOLA. A dúvida de outro

educador também pode ser a sua! Vamos aprender juntos?
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Um aluno de 7 anos furta materiais de colegas e docentes. O que fazer?

Pergunta de Cristiele da Silva, Estrela do Sul (MG)

A criança dessa idade é impulsiva e não entende o significado social do furto, ainda mais de coisas de

pouco valor, como uma borracha. Por vezes, pega algo e não sabe como devolver. Diante disso,

tendemos a usar ameaças para que o objeto seja restituído, além de punições. Porém, essas são

oportunidades para ajudar o aluno a considerar as consequências de seus atos e desenvolver a

autorregulação. Chame-o para conversar, descreva o ocorrido e pergunte como ele se sente possuindo

o objeto, mas podendo ser visto como alguém que pega o que não é seu. Mais importante do que

castigar é usar o conflito para o aprendizado da necessidade das regras nas relações.
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É correto chamar as crianças por apelidos, em vez de pelo nome?

Pergunta de Raimunda Aurisete Bezerra, Itapipoca (CE)

Observe se o aluno está confortável com a maneira como é chamado. Nem todo apelido deve ser

evitado. Muitas vezes, a criança até prefere ser tratada daquela forma. Se não for esse o caso, cabe

intervir. Alguns estudantes têm dificuldades de identificar os sentimentos do outro e, por isso, apelidos

pejorativos são comuns. O professor não pode ser omisso. É necessário um planejamento voltado à

melhoria das relações interpessoais, ao convívio com as diferenças e ao respeito à dignidade. Atente

também à forma como você trata a meninada, evitando zombarias e nomes pejorativos ou jocosos.

Como ajudar uma criança que demonstra medo em diversas situações?

Pergunta de Shirlene Vasconcellos, Cabreúva (SP)

Uma maneira de encorajá-los a enfrentar o medo é por meio do jogo simbólico. Você pode

disponibilizar bonecos de personagens, como bruxas, lobos, heróis e vilões, para que brinquem

livremente. Fale com o pequeno sobre seus temores e, em rodas de conversa, peça que a turma

compartilhe as experiências dela. Também converse com os pais para saber em que outras ocasiões a

criança demonstra ter medo e se eles atribuem causas para esse comportamento. Caso o medo

continue se manifestando, busque auxílio psicológico.
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O que fazer quando 

uma criança chora

ao ser contrariada?

Pergunta de Liliane Souza de Barros,

Mamanguape (PB)

Tendemos a minimizar o motivo do choro

com expressões como "isso não é nada".

Assim, negamos o que o pequeno sente,

fazendo com que chore mais. Nesse

momento, procure acolhê-lo e reconhecer o

sentimento dele descrevendo o que

aconteceu. Peça que se acalme para

contar o ocorrido. É preciso ensiná-lo a se

expressar de outros modos. Quando ele faz

birra, mostre que não conseguirá o que

quer, pois isso deixa os outros irritados,

sem querer atendê-lo. Incentive-o a pedir

educadamente, sem gritar ou ordenar.
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Como lidar com alunos que apresentam 

alto grau de ansiedade?

Pergunta de Edinéia das Graças Batista Tristão, 

Piranguinho (MG)

Existem muitas situações em que a 

ansiedade pode estar presente. Analise se 

a rotina de aula não está contribuindo para 

o problema ao deixá-los muito tempo sem 

fazer nada. Inclua todos no planejamento 

de atividades para que saibam as etapas 

com antecedência. Demonstre empatia, 

usando linguagem descritiva: "Percebo que 

você quer contar sua ideia, espere só mais 

um pouco. Assim que seu colega terminar, 

será sua vez". Assim, os mais ansiosos 

identificam seus sentimentos e, aos 

poucos, desenvolverem mecanismos de 

autocontrole. Por fim, evite rótulos e 

críticas, pois só pioram a situação. 

Ansiedade

De acordo com dados do Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes 

(Pisa) divulgados em abril de 2017, 56% 

dos alunos brasileiros dizem ficar 

estressados quando estudam para uma 

prova. Trata-se do segundo maior índice 

do mundo, atrás apenas do registrado pela 

Costa Rica. Essa ansiedade pode afetar a 

capacidade dos estudantes de pensar 

(processos cognitivos), trazendo também 

dificuldades de memória, atenção e gestão 

do tempo ou das tarefas. Estes problemas 

podem ter outras repercussões, como a 

baixa motivação, autoestima e frustração.

MAYRINK, Eduarda Diniz. O que considerar para a avaliação 

não virar um problema para as crianças. Disponível em: 

<bit.ly/2rHqImO>. 
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O que fazer quando os alunos do 1º ano mostram-se enciumados com a

gravidez da educadora?

Pergunta de Rosangela Scrich, Amparo (SP)

A forma como essa novidade é contada - se com alegria ou enfocando as restrições e o futuro

afastamento - interfere nisso, assim como a docente demonstrar cansaço e irritação ou citar sua

condição quando os pequenos fazem bagunça, gerando culpa neles. Caso ela esteja com boa saúde, é

importante participar das brincadeiras e mostrar afeto pelas crianças. Vale desenvolver projetos com

base nas dúvidas delas e utilizar filmes, livros e músicas sobre o tema.

Como agir se uma criança inventa coisas que a professora teria falado?

Pergunta de Laíse Roque Santos, Ilhéus (BA)

Os pequenos podem fazer isso por não entenderem o significado de verdade e mentira ou para que um

colega os obedeça. Um exemplo: "A professora disse que sou o primeiro". Na pré-escola, a criança tem

dificuldade em resolver conflitos, então usa artifícios para que o outro faça o que ela quer. Também

vale considerar a pseudomentira, quando ela distorce a realidade sem perceber. Natural da faixa etária,

ela está próxima da imaginação e não deve ser vista como falha do caráter. Você pode ajudar a

distinguir realidade de desejo contra-argumentando: “O que tínhamos combinado antes?".



Uma criança de 7 anos é agressiva. Quando procuro o conselho tutelar?

Pergunta de Raquel Costa, Rio de Janeiro (RJ)

O conselho tutelar é o último recurso. Por mais difícil que o pequeno seja, é papel da escola planejar

intervenções que o ajudem a lidar com a raiva, o descontrole e a impulsividade. Um aluno assim pode

gerar rejeição. Favoreça os vínculos de amizade dele brincando junto e auxiliando-o nos conflitos. Fique

atenta às situações que desencadeiam a agressão e o ajude a lidar com as frustações de outra

maneira. Acalme a criança e a incentive a conversar com o colega. Pergunte: "Como ele pode saber

quanto você está bravo sem que precise bater?". Acolha-a após as crises, ajude-a a conhecer outros

modos de reagir e dê oportunidade para que compense ou repare o que fez.
11

Perguntas e respostas sobre comportamento e indisciplina 



12

Perguntas e respostas sobre comportamento e indisciplina 

Como agir em sala de aula com uma 

criança tímida?

Pergunta de Luci de Sousa Cardoso, 

Curitiba (PR)

É preciso considerar que alguns alunos 

são introspectivos sem que esse 

comportamento interfira em seu 

aprendizado e sua socialização. De 

qualquer forma, a criança que pouco 

interage precisa de intervenções 

construtivas. Ela considera demais o juízo 

do outro, mas no íntimo quer ser valorizada 

e reconhecida. Evite expô-la para que se 

sinta segura. Valorize as tentativas de 

participação, descrevendo fatos: 

"Interessante, não tinha pensado nisso. 

Explique melhor a sua ideia". Atividades 

em pequenos grupos e jogos cooperativos 

também ajudam na interação. 

Timidez

Se considerarmos nossos tempos de 

escola, com certeza alguns de nós vão se 

enquadrar no perfil de criança tímida ou 

lembrar de colegas que falavam pouco e 

se esquivavam de se expor para a sala. 

Timidez não é defeito. Existem diferentes 

ritmos, estilos de aprendizagem e pessoas. 

Por isso, vale a pena prestar atenção nas 

singularidades dos alunos para não rotulá-

los com base em visões estereotipadas de 

comportamentos ideais.

Precisamos incentivar que eles participem 

e compartilhem suas inquietações, mas 

não podemos querer transformá-los em 

algo que não são.

MARTINS, Neurilene. Como incentivar os alunos tímidos a 

participar mais das aulas?. Disponível em: <bit.ly/2wMSQUL>. 



Como agir com uma criança agressiva que bate no professor?

Pergunta de Mayra Nicole Rodrigues, Campinas (SP)

Em geral, esse aluno é mais inseguro e tem dificuldade em regular seus impulsos quando frustrado,

usando a agressividade como defesa. Portanto, o primeiro passo é fazê-lo se sentir querido e aceito,

apesar de seu comportamento. Conhecê-lo melhor também ajuda a identificar os gatilhos dos ataques

e, assim, agir para preveni-los. Se você perceber que ele bate porque se sente injustiçado, por

exemplo, procure sempre explicar as regras de forma clara e aplicá-las com coerência. Trate todos com

respeito e evite tomar partido em situações de conflito. Caso a agressão seja decorrente da dificuldade

dele em realizar uma atividade, adeque o nível da tarefa e o acompanhe no processo. Durante as

crises, não desvalorize ou recrimine os sentimentos da criança. Em vez disso, contenha-a e fale que

você quer ouvi-la quando ela se acalmar. Também é essencial manter o autocontrole para que ela veja

em você alguém capaz de ajudá-la. Na conversa, evite julgamentos, acusações e ironias. Sugira que

pensem juntas em outras formas de ela mostrar o que quer ou sente, sem usar a agressão. Valorize as

ocasiões em que o aluno estiver calmo passando momentos prazerosos com ele, com jogos e

conversas. Se puder contar com a família, compartilhe com ela o que está sendo feito. Avalie a

evolução dela para saber se a intervenção de um psicólogo é necessária.
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O que fazer com estudantes 

que destroem o patrimônio 

da escola? 

Pergunta de Elayne Cristina, Aracaju (SE)

Se um dos objetivos da escola é educar

para a vida em sociedade, devemos

considerar o aprendizado obtido nesses

casos uma conquista bem mais valiosa do

que a punição do autor. O aluno deve

perceber que é importante reparar um dano

causado, mas isso pode ser feito por meio

de abordagens que tragam resultados

construtivos. Exemplos: devolver o

problema para os estudantes e pedir que

proponham uma solução não punitiva; ouvir

o autor do delito, deixando que apresente

uma forma de consertar ou repor o que foi

quebrado (sem jamais expô-lo).
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Uma aluna do 2º ano está sendo 

excluída pelas meninas. O que fazer?

Pergunta de Adriana Pires, Recife (PE)

A exclusão é uma grande causa de 

conflitos nessa faixa etária. Organize 

grupos pequenos de brincadeiras, 

inserindo a aluna excluída. Proponha jogos 

cooperativos e atividades em duplas, para 

favorecer as interações. Nessa 

convivência, os sentimentos iniciais de 

antipatia podem se transformar em 

simpatia. Reflita com a estudante sobre as 

reações dela e outras formas de lidar com 

o problema. Trabalhe com o grupo a 

importância de as brincadeiras integrarem 

a todos, ajudando-as a pensar em como 

fazer isso. Por fim, sugira aos pais que 

levem colegas da aluna para brincar em 

casa, favorecendo os laços de amizade.

Bullying entre meninas

As ações das meninas são menos 

expansivas e agressivas do que as dos 

meninos. As manifestações entre elas 

podem ser fofocas, boatos, olhares, 

sussurros, exclusão. "As garotas 

raramente dizem por que fazem isso. 

Quem sofre não sabe o motivo e se sente 

culpada", explica a pesquisadora norte-

americana Rachel Simmons, especialista 

em bullying feminino. Ela conta que as 

meninas agem dessa maneira porque a 

expectativa da sociedade é de que sejam 

boazinhas, dóceis e sempre passivas. Para 

demonstrar qualquer sentimento contrário, 

elas utilizam meios mais discretos, mas 

não menos prejudiciais. 

Leia mais em 21 perguntas e respostas sobre bullying. 

Disponível em: <bit.ly/2y6p3uS>. 



Menos punição 

e mais diálogo
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Os alunos gritam, fazem fofocas e se ofendem. Como lidar com isso?

Pequenas agressões cotidianas, como ofensas, desordens e indelicadezas, são mais comuns nas

escolas do que os delitos graves. São as incivilidades, que incomodam mais pela frequência e

intensidade com que ocorrem do que por sua gravidade. Em certos casos, elas retardam e até

impedem o aprendizado, contribuindo para o fracasso escolar. Também podem tornar tenso o clima em

classe, o que favorece o aumento dos maus-tratos entre os alunos. Os professores devem discutir e

estabelecer um consenso sobre que comportamentos consideram inadequados e como atuar de forma

coerente, coordenada e coesa diante deles. É útil elaborar um quadro com as situações e as possíveis

intervenções. Vale ressaltar que a relação que o docente tem com os estudantes pode favorecer ou

atenuar o problema. Os alunos respondem melhor a posturas compreensivas e cooperativas do que

autoritárias. Ofereça desafios e envolva todos no planejamento e no desenvolvimento de conteúdos.

Incentive-os a escutar uns aos outros e expressar suas opiniões, reconhecendo a validade das ideias

deles. Mostre sua desaprovação às ofensas e aos abusos entre os alunos, mesmo se disfarçados de

brincadeira. Discuta nas assembleias sobre como eles querem ser tratados e chegue a acordos que

devem ser postos em prática, envolvendo-os no debate dos problemas de convívio da sala.
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Pergunta de Andréa Martins, Vila Velha (ES)
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Perdi o controle de uma turma da 

creche. Como retomá-lo?

Pergunta de Aline Fernanda Betin, Limeira (SP)

Muitos problemas de disciplina têm relação 

com a falta de uma boa dinâmica escolar. 

É preciso organizar a rotina de forma que 

os pequenos não fiquem esperando sem 

fazer nada. Ofereça tarefas diversificadas, 

como faz de conta e pintura, e permita que 

eles escolham quais realizar. Atividades 

coletivas, como a roda da conversa, devem 

ser breves e dinâmicas; e as regras, 

poucas e realmente necessárias. As 

crianças também não conseguem 

combinar normas. Então, diga claramente 

o que elas devem ou não fazer. Por 

exemplo: "As carteiras não foram feitas 

para se desenhar nelas. Faça isso no 

papel ou no quadro".

Indisciplina 

na Educação Infantil

As crianças de 3 a 5 anos possuem 

intensa atividade corporal, estão 

aprendendo a conviver e a usar a oralidade 

para explicitar seus desejos, muitas ainda 

possuem uma perspectiva egocêntrica ou 

estão começando a considerar o outro, o 

sentimento do outro, precisam de ajuda 

para considerar as regras convencionais e 

as regras da instituição e é nosso papel 

ajudá-las nessa aprendizagem, como 

podemos querer que já saibam como agir 

antes de vivenciar?

Leia mais em Como tratar a indisciplina na Educação Infantil. 

Disponível em: <bit.ly/2yslqPR>. 



O que fazer quando há líderes na sala que tumultuam as aulas?

Pergunta de Angela Cristina Simão, São José do Rio Preto (SP)

Procure criar vínculo com os estudantes para que também considerem a sua opinião. Busque

surpreendê-los utilizando uma abordagem diferente daquela a que estão habituados - com uma

resposta bem-humorada, por exemplo. Outro aspecto a ser considerado é o limite. De maneira firme,

com tranquilidade e sem atacar a dignidade de ninguém, valide as regras e os combinados elaborados

pelo grupo sempre que necessário, evitando que os estudantes se tornem inconvenientes. Aproveite

ainda a liderança no sentido positivo, envolvendo-os em grêmios, rádio escolar etc.
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Os alunos picham as paredes da sala com palavrões. E agora?

Pergunta de Solange dos Santos Silva, Coribe (BA)

Para lidar com situações como essa e evitar problemas, muitas instituições ameaçam a turma, colocam

filmadoras nos corredores e trancam as salas. Vale mais a pena, no entanto, refletir sobre as causas

das pichações, atuando para minimizá-las. Reflita sobre o que os estudantes estão dizendo com tal

comportamento. Eles não picham as paredes de casa, pois sentem aquele lugar como seu. Se o fazem

na escola, é por não se considerarem parte dela. O sentimento de pertencimento surge quando todos

encontram, nas relações humanas e no ambiente físico, sentido, segurança, proteção, apoio e

reconhecimento de seus esforços e direitos, quando cada um entende que as regras são necessárias e

as sanções justas. Esse sentimento gera respeito pela instituição e pelas pessoas, facilitando a adesão

às normas. Quando o clima escolar é negativo, os estudantes tendem a se comunicar mal, não

conseguem trabalhar em equipe e os conflitos, a agressividade e o vandalismo aumentam. É

importante criar assembleias para a resolução de conflitos e motivá-los a participar de grêmios, rádios,

jornais, oficinas de música, teatro e esportes. É válido também envolver todos na organização do

espaço, fazendo mosaicos, grafites, painéis, murais etc. A ideia é substituir a violência pela expressão

por meio de palavras, da arte ou de atividades corporais.
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Como lidar com um aluno que não gosta da disciplina e só perturba?

Pergunta de Fernando de Oliveira, João Pessoa (PB)

Proponha atividades desafiadoras e valorize o empenho do aluno dando responsabilidades a ele. Tente

se aproximar, demonstrando interesse e buscando conhecê-lo melhor. Transmita, por meio de suas

atitudes, a mensagem de que ele é alguém de valor. Diante do mau comportamento, surpreenda-o ao

reagir de forma diferente da esperada. Conselhos e sanções só têm efeito quando o professor é

admirado e respeitado. Evite críticas, comparações, desinteresse ou atenção demais. O aluno tende

a melhorar quando o tratamos como se ele já fosse aquilo que é capaz de se tornar.

Como agir diante de alunos que respondem com ironia ao professor? 

Pergunta de Joelma Boone, Vilhena (RO)

Por ser uma agressão em forma de brincadeira, a ironia dificulta a defesa do atingido, pois o zombador

pode acusá-lo de não ter senso de humor ou alegar que não queria chateá-lo. Avalie se a forma como

você trata os alunos incentiva essa atitude. Evite lições de moral e use o bom humor. Caso o problema

seja coletivo, discuta-o com todos para que reflitam sobre como se sentem quando são o alvo. Se for

algo individual, esclareça que os pontos de vista do aluno são importantes, mas estão sendo colocados

de modo inadequado. Convide-o a se expressar de outra maneira.
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Posso usar um apito

para disciplinar os alunos?

Pergunta de Klinthia Oliveira da Silva, 

Manaus (AM)

O problema não está no uso do

instrumento, mas no fato de o controle da

disciplina estar centrado no professor. O

apito, embora não seja a melhor opção,

pode ser empregado se o uso dele for

decidido pelo grupo após uma conversa

sobre os problemas - e se qualquer um que

se sentir incomodado possa soprá-lo como

um sinal para que a turma fale mais baixo.

Se a ideia não trouxer os resultados

esperados, coloca-se novamente a questão

para a turma. As soluções que não dão

certo também são boas oportunidades de

trabalhar a regulação de um grupo.
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Tenho três alunos terríveis. 

O que fazer?

Pergunta de Rosalia dos Santos, 

Várzea Grande (MT)

O primeiro paço é eviter dar ordens e 

gritar. Descreva o problema sem se referir 

à personalidade dos envolvidos. Incentive-

os a contar sua versão dos fatos, 

expressar seus sentimentos e negociar 

uma solução. Se for necessária alguma 

sanção, ela precisa estar relacionada 

àquilo que a criança fez. Por exemplo: tirar 

do jogo o aluno que agride e dizer que ele 

pode retornar quando achar que consegue 

agir conforme as regras (é importante que 

ele decida quando voltar). Assim, o 

estudante vai percebendo que é 

responsável por seus atos - e que, para 

toda ação, existe uma reação. 

A indisciplina em foco

Um dos obstáculos mais frequentes na 

hora de usar o mau comportamento a favor 

da aprendizagem é uma atitude comum a 

muitos professores: encarar a indisciplina 

como agressão pessoal. "Não podemos 

nos colocar na mesma posição do jovem", 

adverte Julio Aquino, professor de 

Psicologia da Educação na Universidade 

de São Paulo (USP). Quando a desordem 

se instala, diz ele, é fundamental agir com 

firmeza. Como fazer isso? Não há fórmulas 

prontas, mas um bom caminho é discutir o 

caso com os envolvidos e aplicar sanções 

relacionadas ao ato em questão. 

Leia mais em A indisciplina como aliada. Disponível em: 

<bit.ly/2pRIU9m>. 



Como lidar com uma classe numerosa e com alunos desrespeitosos?

Pergunta de Ulisses de Souza, Praia Grande (SP)

Conversei com Adriana Ramos, doutoranda da Unicamp, pesquisa classes indisciplinadas. Ela sugere

intervenções simultâneas. Organize aulas semanais de Educação Moral, em que se alternam

assembleias e atividades com o objetivo de expressar sentimentos ou discutir conflitos hipotéticos e

dilemas morais. Estabeleça grupos de estudo com os professores para discutir problemas, planejar

ações e estudar formas de construir um ambiente sociomoral cooperativo e tornar o conhecimento mais

significativo. Por fim, é preciso que a coordenação observe as classes e se reúna com cada docente

individualmente, buscando auxiliá-los nas dificuldades e na transposição dos estudos para a prática.
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Quer saber mais sobre a base? Siga nossa página do 

Facebook e fique por dentro das novidades! 
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