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JUSTIFICAÇÃO CONTEXTUAL 

 

Após uma leitura cuidada do relatório com os resultados da Avaliação Externa do 

Agrupamento de Escolas Eugénio dos Santos e do Projeto Educativo da Escola, aferimos a 

existência de uma seleção de atributos do agrupamento (pontos fortes e fracos). Os pontos 

fracos são atributos da organização que prejudicam o cumprimento dos objetivos e foi nestes 

onde centrámos a nossa atenção, salientando alguns pontos como, por exemplo: 

- A involução dos resultados dos alunos do 3º ciclo do ensino básico; 

- A ausência de uma efetiva articulação vertical do currículo; 

- A falta de sistematização dos procedimentos de monitorização dos processos e dos 

resultados, bem como a ausência de generalização dos procedimentos e dispositivos de 

avaliação a todo o agrupamento. 

Posteriormente, realizámos uma entrevista semiestruturada às professoras Maria 

Augusta Fialho e Teresa Silva e ao professor Carlos Costa. A escolha destes intervenientes 

não foi feita de forma aleatória, pois optámos por falar com os responsáveis por alguns órgãos 

de gestão da escola: coordenadoras do departamento de expressões e subdepartamento de 

educação física e assessor da direção, respetivamente. No decorrer das entrevistas, para além 

de fazerem referência aos pontos fracos acima mencionados, todos os entrevistados 

apontaram os comportamentos de indisciplina na sala de aula como um aspeto prioritário a ser 

resolvido e onde a nossa intervenção poderia ser interessante e exequível. Como temos a 

noção que é um tema bastante trabalhado e onde existem muitos projetos de investigação-

ação dirigidos aos alunos, optámos por direcionar o nosso estudo aos docentes de 3º ciclo da 

Escola Básica 2,3 Eugénio do Santos, no sentido de saber como interpretam e como gerem os 

comportamentos dos alunos no seu dia-a-dia, na sala de aula. 

No sentido de aprofundarmos o nosso conhecimento sobre quais as estratégias a 

utilizar perante situações de indisciplina, a temática do nosso projeto de investigação-ação 

traduz-se na “perceção dos professores acerca dos comportamentos em contexto de aula”. 

Assim sendo, as nossas questões de partida são: 

- “O que é que os professores consideram ser um comportamento disciplinado e 

indisciplinado do aluno em contexto de aula?” 

- “Que estratégias os professores referem utilizar, em contexto de aula, para promover 

os comportamentos de disciplina e remediar/prevenir os comportamentos de indisciplina?” 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

A indisciplina é uma temática bastante complexa e difícil de caracterizar, uma vez que 

é um conceito muito subjetivo e ambíguo. A indisciplina escolar faz parte do quotidiano de 

qualquer professor, colocando algumas dificuldades no cumprimento e desenvolvimento das 

funções educativas e do processo ensino-aprendizagem. Segundo Garcia (2009), as 

expressões de indisciplina na escola são complexas e trazem muitas implicações para as 

práticas pedagógicas. 

Dado ser um fenómeno complexo, falar de indisciplina implica que tenhamos em conta 

múltiplas variáveis como a sociedade, a família e a escola, ou seja, toda a comunidade 

educativa. Afonso (2006) refere que as grandes transformações sociais e familiares, 

provocadas pelo processo de democratização no acesso à educação, fizeram chegar à escola 

novos públicos com expectativas bastante diferentes. A escola viu-se com dificuldade em tratar 

por igual o que por natureza é desigual e individual. A família, por sua vez, começou a 

evidenciar alguma dificuldade em acompanhar o discurso escolar, começando a distanciar-se 

dessa instituição. Esta situação, acompanhada da diversidade sociocultural, originou 

problemas de integração e de motivação escolares, que se revestem de fenómenos de 

indisciplina. Os fenómenos de indisciplina generalizam-se e chegam a assumir-se como um 

dos factores que mais afectam a atividade pedagógica diária dos professores, uma vez que 

pressupõem a transgressão de leis, regras e princípios, que entram em discordância clara com 

os objetivos e cultura da instituição, tendendo a conturbar as relações que se estabelecem no 

seu interior. 

Tendo em conta os objetivos do nosso estudo, procurámos algumas referências 

bibliográficas que abordassem as questões da indisciplina escolar e, mais concretamente, as 

nossas questões de partida para, posteriormente, podermos ter termos de comparação com os 

resultados do nosso estudo. 

Relativamente à primeira questão de partida do nosso projeto de investigação-ação – 

“O que é que os professores consideram ser um comportamento disciplinado e indisciplinado 

do aluno em contexto de aula?” – Garcia (2009), refere que os professores desenvolvem 

diferentes entendimentos sobre o que são comportamentos de indisciplina e o que é um aluno 

indisciplinado. Assim, segundo o autor, existem três grandes representações do conceito de 

indisciplina por parte dos professores.  

A primeira representação refere-se à indisciplina como um modo de comportamento 

exercido pelo aluno. Este tipo de representação coloca o aluno como um sujeito a ser 

trabalhado, modificado ou controlado, o que faz com que os professores assumam na sala de 

aula uma posição de controlo social. Segundo esta perspectiva, a génese da indisciplina está 

relacionada com as características psicológicas dos alunos. Assim, a indisciplina é algo próprio 

do aluno, cabendo ao professor um papel de intervenção em situações-problema, acabando 

por simplificar, de alguma forma, o seu papel.  
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A segunda representação aponta que a indisciplina não pode ser lida como algo 

separado das relações que se estabelecem na sala de aula. Rey (2004), citado por Garcia 

(2009), afirma que “a indisciplina escolar precisa ser pensada não como característica de um 

indivíduo, mas de uma relação entre indivíduos, a qual pode ser modificada”. Assim, a 

indisciplina não está relacionada com as características individuais do aluno, mas sim com os 

contextos e as relações. As perceções dos professores tendem a deslocar-se do “aluno 

indisciplinado” para as redes de relações e ambiente da sala de aula, onde também ele está 

inserido. Nesse sentido, surgem outras posições dos professores em relação aos 

comportamentos indisciplinados. A tarefa de transformar contextos de indisciplina, implica 

modificar relações e, seguindo este pensamento, os professores têm de sair das posições de 

“controladores solitários” para uma posição de “transformação coletiva solidária”. 

A terceira representação defende que “a indisciplina é algo socialmente construído nas 

escolas”. Esta perspetiva leva-nos a refletir sobre a possibilidade de que as expressões de 

indisciplina sejam consideradas como uma forma de leitura social da escola e uma mensagem 

cultural. Nesse sentido, a leitura das expressões de indisciplina e a compreensão dos seus 

sentidos e intencionalidades vai requerer a lente da cultura institucional. Da mesma forma, o 

trabalho pedagógico, envolvendo a disciplina e a indisciplina, deve ter em conta um trabalho de 

transformação cultural. 

Num outro estudo, onde se procurou saber as opiniões dos alunos e dos professores 

sobre as causas dos comportamentos de indisciplina, Renca (2008) refere que, tanto os 

professores, como os alunos, afirmam que os comportamentos indisciplinados têm como 

função a obstrução das atividades escolares. No entanto, no que diz respeito à relação 

professor-aluno, os alunos apenas esporadicamente referem existir comportamentos que 

afetem essa relação, ao contrário dos professores que referem a desobediência a ordens como 

um dos principais problemas da sala de aula. Outros comportamentos, como falar alto, mascar 

pastilha elástica e usar telemóvel, os professores consideram-nos como graves e reincidentes, 

no entanto, os alunos não os percecionam como tal. 

Relativamente às causas dos comportamentos indisciplinados, as opiniões dos alunos 

e dos professores nem sempre são concordantes. Segundo o mesmo autor, os alunos atribuem 

as causas destes comportamentos a fatores de ordem institucional (deficiente atuação dos 

seus professores, no respeitante à lecionação das matérias e à organização e gestão da aula), 

questões relacionadas com a formação das turmas e os horários escolares (aulas de 90 

minutos) e problemas pessoais e desinteresse pela escola e por algumas disciplinas. Já os 

professores atribuem os comportamentos indisciplinados a fatores de ordem pessoal ou 

psicológica dos alunos e de ordem familiar (desinteresse dos alunos pelas disciplinas ou pela 

escola, ausência de um sistema de valores, falta de educação e abandono familiar). As 

conclusões deste estudo parecem ir ao encontro da opinião de Amado (2001), Citado por Alves 

de Sá (2007), que diferencia três níveis de indisciplina: “desvios às regras de produção”, que 

engloba os incidentes que originam comportamentos disruptivos; “conflitos inter-pares”, que 

correspondem ao disfuncionamento das relações formais e informais entre os alunos e 
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manifestam-se, muitas vezes, de forma agressiva e violenta através da extorsão, violência 

física ou verbal, vandalismo, entre outros; e “conflitos da relação professor-aluno”, a que 

correspondem comportamentos que põem em causa a autoridade e o estatuto do professor – 

insultos, obscenidades, desobediência, contestação afrontosa e, muitas vezes, vandalismo e 

violência contra docentes ou outros funcionários da escola. 

A este respeito, Cloes et. al (1998), citado por Oliveira (2001), agruparam os 

comportamentos indisciplinados em quatro dimensões: dimensão de comportamento geral: 

ausência às aulas, agressividade, nervosismo, roubos; dimensão relativa à atividade física: não 

trazer material adequado, abandono da atividade, desrespeito pelo material, perturbação do 

ambiente; dimensão em relação ao professor: conflitos relacionais, recusa da autoridade; e 

dimensão em relação aos colegas: desrespeito, agressões físicas e verbais. 

As relações professor-aluno e aluno-aluno são fundamentais e, tal como referido 

anteriormente, também explicam muitos dos comportamentos da sala de aula. Renca (2008) 

refere que as más relações que se estabelecem na sala de aula têm influência direta no clima 

que se cria dentro da mesma, levando os professores a aplicar medidas sancionatórias, como 

a ordem de saída da sala de aula aos alunos que prejudicam o normal funcionamento dos 

trabalhos.  

Falando, ainda, nestas relações e, mais concretamente, nas reações que se 

estabelecem entre o professor e o aluno, o tipo de líder que é o professor, parece ter muita 

influência nesta relação. Oliveira (1999), citado por Alves de Sá (2007), diferencia três tipos de 

líder. O líder autoritário, que toma todas as decisões sem consultar o grupo, estipulando as 

tarefas que cada um dos elementos tem de concretizar e determinando a maneira de as fazer. 

Aqui, não há espaço para a iniciativa pessoal, o que gera conflitos, atitudes de agressividade, 

de frustração, de submissão e desinteresse. A produtividade é elevada mas não existe 

satisfação na realização das tarefas. O líder permissivo é como se fosse mais um elemento do 

grupo e só intervém quando solicitado. É o grupo que levanta os problemas, discute as 

soluções e decide. Quando o grupo não é capaz de se organizar, surgem muitas discussões e 

a realização das tarefas é pouco satisfatória. Por fim, o líder democrático, que chama o grupo 

para discutir a programação do trabalho, para dividir as tarefas e todas as decisões são 

tomadas em conjunto. Este líder assume uma atitude de apoio, integrando-se no grupo e 

sugerindo alternativas sem as impor. Com este tipo de liderança a funcionar, a produtividade é 

boa, mas existe, sobretudo, uma maior satisfação e criatividade no desempenho das tarefas, 

desenvolvendo-se a solidariedade entre os membros do grupo. Depois de todo um trabalho de 

investigação e consoante o modo como os grupos estudados responderam a cada um dos 

estilos de liderança, o autor concluiu que o maior grau de satisfação ocorreu no grupo com 

liderança democrática. 

Embora não se possa falar propriamente de uma tipologia de professor, o mesmo autor 

agrupou os professores, atendendo às suas características personológicas e comportamentais. 

O professor autoritário estabelece as regras, impõe os objetivos e os métodos de trabalho e 

elogia ou pune a seu arbítrio. Perante esta atitude, os alunos têm bom rendimento na presença 
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do professor mas grande quebra na ausência do mesmo. O professor autoritário apresenta 

melhores resultados a nível intelectual, embora com muitas lacunas a nível emocional. O 

professor não-intervencionista não marca objetivos nem métodos. Os alunos apresentam um 

baixo rendimento escolar e instala-se o desinteresse e o desconcerto. O professor 

democrático, por sua vez, tem a preocupação de estabelecer, com os alunos, os objetivos e 

métodos de trabalho. Desta forma, denota-se bom rendimento escolar, quer na presença quer 

na ausência do professor, satisfação interpessoal (altruísmo, elogios mútuos) e maior 

criatividade. 

 

Tipos de professores Atitude do professor Reação dos alunos 

Professor autoritário 

• Estabelece as regras.  
• Impõe os objetivos e os 
métodos de trabalho.  
• Elogia ou pune a seu arbítrio. 

• Bons resultados a nível 
intelectual embora com 
muitas lacunas a nível 
emocional. 

Professor democrático 
• Estabelece com os alunos as 
regras, os objetivos e os 
métodos de trabalho.  

• Bons resultados a médio 
e longo prazo, a nível de 
inteligência e 
personalidade. 

Professor não-
intervencionista 

• Não marca objetivos nem 
métodos. 

• Baixo rendimento escolar.  
• Desinteresse e desordem. 

 

Analisando o quadro, facilmente se percebe que nem o professor autoritário nem o 

professor não-intervencionista promovem a comunicação e a negociação de regras, podendo 

originar, por isso, situações de indisciplina. Por outro lado, se o professor é um líder 

democrático e adota estratégias baseadas no diálogo e na compreensão, planifica as 

atividades e define as regras com a participação dos alunos, evita comportamentos desviantes 

e o processo ensino-aprendizagem tornar-se-á mais frutífero. 

Jesus (2003), citado por Alves de Sá (2007), afirma que “os professores, por vezes, 

procuram manter o respeito e a disciplina na sala de aula com uma postura autoritária e de 

distanciamento em relação aos alunos. No entanto, muitos casos de indisciplina ocorrem em 

relação a professores que promovem este tipo de relação”. 

Outro aspeto que, segundo Renca (2008), parece condicionar as interações na sala de 

aula é a organização dos trabalhos, sobretudo a lecionação dos conteúdos programáticos. 

Aulas muito expositivas, monótonas e repetitivas provocam enfado e desinteresse, levando os 

alunos a praticar atos que boicotam e prejudicam as aulas, os colegas e os próprios 

professores. No seu estudo, quase todos os professores concordam com os alunos, afirmando 

que aulas com pouco ritmo e com estratégias pouco variadas levam à distração, desinteresse e 

disrupção.  

Relativamente às regras de sala de aula e a quem as define, no mesmo estudo, as 

perceções de alunos e de professores são idênticas. Ambos salientaram a importância e a 

necessidade da definição de regras. Praticamente todos afirmam que estas devem ser 

definidas em conjunto, para que haja um maior envolvimento e compreensão das mesmas.  
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No que diz respeito às medidas pedagógicas mais utilizadas pelos professores para 

resolver os problemas de indisciplina na sala de aula, os professores e os alunos têm opiniões 

concordantes, referindo que as mais utilizadas são medidas corretivas: advertência, recados na 

caderneta para os encarregados de educação, participações à diretora de turma e ordem de 

saída da sala de aula. Assim, vamos ao encontro da nossa segunda questão de partida – “Que 

estratégias os professores referem utilizar, em contexto de aula, para promover os 

comportamentos de disciplina e remediar/prevenir os comportamentos de indisciplina?”. A este 

respeito e segundo o mesmo estudo, professores e alunos concordam com a aplicação das 

medidas corretivas e referem-nas como importantes, necessárias e indispensáveis, contudo, 

apesar de sujeitos a punições, os alunos tendem a repetir os comportamentos desviantes e há 

professores que não concordam que as punições ajudem a criar hábitos de bom 

comportamento. Amado (s.d.), citado por Alves de Sá (2007), através do quadro que se segue, 

apresenta um breve resumo sobre a gestão adequada ou inadequada das relações e do poder 

na sala de aula. 

 

 
GESTÃO INADEQUADA DAS 

RELAÇÕES E DO PODER NA AULA 
GESTÃO ADEQUADA DAS 

RELAÇÕES E DO PODER NA AULA 

As regras na aula 

O professor: 
- Manifesta falta de firmeza (“de poder”) no 
cumprimento das regras, o que provoca 
desorientação, frustração de expectativas e 
facilidade de fuga 
- Manifesta autoritarismo, acompanhado de 
prepotência, exigências incompreensíveis 
para o aluno, incapacidade de persuadir e 
de negociar; dele resulta a oposição, a 
contestação e o confronto. 

O professor: 
- Lidera a aula “impondo” regras (poucas, 
simples, claras, positivas e fundamentais) e 
persuadindo os alunos da sua utilidade na 
organização do trabalho e das relações; 
- Manifesta firmeza na exigência do 
cumprimento das regras (mas, também, 
capacidade de diálogo, abertura à sua 
redefinição e tolerância). 

O clima da aula 

O professor: 
- Manifesta desconfiança; 
- Evita aproximação afetiva aos alunos; 
- O ambiente é descontrolado. 

O professor: 
- Faz-se respeitar, começando por respeitar e 
compreender o aluno; 
- Confere responsabilidade aos alunos na 
gestão da classe, consultando a opinião e 
atribuindo tarefas; 
- Promove o conhecimento mútuo e a amizade 
entre os alunos; 
- Manifesta disponibilidade (e simpatia) para 
com os alunos, mesmo em temas e problemas 
que não são do plano curricular. 

A atuação face aos 
problemas 

disciplinares 

O professor: 
- Manifesta falhas enquanto líder. 

O professor: 
- Usa técnicas adequadas de prevenção (regras, 
clima, diálogo persuasivo) 
- Usa técnicas adequadas (e credíveis) de 
correção (persuasão, firmeza e imposição, 
coerência e adequação de medidas pondo em 
causa mais os comportamentos do que as 
pessoas); 
- Castiga quando e se necessário (mas de modo 
razoável, adequado e consistente). 

A ética da atuação 
pedagógica (aspecto 
intimamente ligado 

com a dimensão 
pessoal da 

competência 
docente). 

O professor: 
- Injuria os alunos (formas de tratamento, 
ironias, etc.); 
- É parcial na gestão de estímulos, da 
comunicação e da avaliação; 
- É parcial na ação disciplinadora. 

O professor : 
- Procura respeitar o aluno. 
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Ainda relativo a estas questões de gestão dos comportamentos de indisciplina por 

parte dos professores, Graham (1992), citado por Oliveira (2001), afirma que o professor, no 

momento em que os alunos praticam comportamentos indesejáveis, deve ter uma atitude 

baseada num sistema misto de prevenção e ação, ou seja, um misto de punição momentânea 

e desenvolvimento da consciência do aluno sobre as regras que deve cumprir. Para que tal 

aconteça, o autor faz uma série de recomendações:  

 Não tomar as questões disciplinares como questões pessoais;  

 É necessário reequilibrar-se emocionalmente para depois lidar com os 

comportamentos dos alunos;  

 As intervenções são mais eficazes quando se conversa com um pouco de 

privacidade;  

 No momento em que o mau comportamento surge, deve-se ser discreto, chamar o 

aluno e ter uma breve explicação relativamente àquilo que o aluno deve fazer. É importante 

ocupar os demais alunos para que não se apercebam do sucedido;  

 O mais eficaz é chamar o aluno pelo nome, explicar qual a regra que está a ser 

violada, e pedir para que o aluno fale e explique por que ocorreram os incidentes, de modo a 

que o professor conheça a visão que o aluno tem dos acontecimentos. Devem-se evitar 

situações embaraçosas, e apenas pedir a versão do aluno quando o professor o conhecer 

bem;  

 Ao terminar o diálogo com o aluno, o professor deve concluir informando o mesmo 

da consequência pré-determinada para esta violação: uma anotação, um período fora da 

tarefa, uma perda de tempo livre, entre outras; 

 Parece ser mais eficaz, quando o professor consegue pensar no momento da 

conversa antes que ela ocorra. Professores experientes também se sentem, por vezes, 

incomodados com os maus comportamentos dos alunos, mas quase sempre têm a capacidade 

de se controlar e efetuarem com calma, adquirindo com isso melhores resultados;  

 O aluno precisa de compreender que o que está a ser posto em causa é o seu mau 

comportamento, e não a sua pessoa. Mesmo que um aluno apresente mau comportamento, a 

sua dignidade deve ser preservada. 

Ainda relativamente à abordagem que se pode fazer às situações de indisciplina, 

Siedentop (1983), citado por Oliveira (2001), refere que pode haver duas abordagens 

possíveis: uma abordagem positiva, que assenta no treino dos comportamentos que vão ao 

encontro dos fins educativos, aproximando o comportamento disciplinado ao que se considera 

um comportamento apropriado, e uma abordagem negativa, que se confina ao tratamento dos 

comportamentos inapropriados, os quais se dividem em comportamentos desviantes 

(comportamentos de maior gravidade) e comportamentos fora da tarefa. 

Good & Brophy (1994), citado por Oliveira (2001), também apontam alguns princípios 

sobre a organização das tarefas, de modo a evitar comportamentos indesejáveis:  

- Os alunos seguirão as regras que entendem e respeitam; ordens e ameaças são 

muitas vezes ignoradas;  
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- Os problemas de disciplina são minimizados quando os alunos são regularmente 

empenhados em atividades ligadas aos seus interesses e aptidões; o professor tenta que a 

escola seja atrativa introduzindo filmes, jogos, e atividades de enriquecimento;  

- A gestão deve ter em vista a formação de um ambiente de aprendizagem produtivo, 

em vez de seguir um ponto de vista negativo como o controlo de comportamento. O professor é 

bem-sucedido em estabelecer a disciplina pois os alunos normalmente obedecem-lhe;  

- O professor deve ter como objetivo desenvolver o autocontrolo nos alunos e não 

apenas exercer controlo sobre eles, para que os alunos, quando necessitarem de trabalhar, 

seguir instruções e completa tarefas, o possam fazer sozinhos. 

Ainda no âmbito das questões de controlo dos comportamentos dos alunos, Henkel 

(1991), citado por Oliveira (2001), classifica as técnicas de controlo dos professores da 

seguinte forma: 

 

Ideologia Conceção de Disciplina 
Características das técnicas de 

controlo 

Democrática ou 
Humanista 

Disciplina como um meio de 
facilitar o autocontrolo  

- Estabelece as regras com os alunos - 
Modificação do comportamento 
- Recompensa a boa conduta 
- Pune a má conduta quando 
necessário 

Behaviorista 
Disciplina como meio de 
condicionar o 
comportamento  

- Estabelece as regras 
- Modificação do comportamento 
- Recompensa a boa conduta 
- Ignora a má conduta  

Autoritária Disciplina com um fim  

- Estabelece as regras 
- Valoriza a má conduta através da 
Ridicularização, Embaraço e Punição 
do aluno 

Permissiva Autocontrolo  Não são necessárias 

 

Tendo em conta o que foi anteriormente referido, podemos salientar que a ocorrência 

de comportamentos indisciplinados na sala de aula não é da exclusiva responsabilidade dos 

alunos. Esses comportamentos resultam da conjugação de vários fatores de ordem social, 

familiar e institucional, tendo os professores, em muitos casos, responsabilidade na 

degradação das relações que se estabelecem na sala de aula e, por conseguinte, na irrupção 

de comportamentos desviantes ou disruptivos. 

As estratégias utilizadas para manter a disciplina na sala de aula são variadas, 

recorrendo-se, quando necessário, à aplicação de medidas corretivas e sancionatórias que, em 

alguns casos resolvem as questões de indisciplina mas que, em muitos outros, não evitam que 

os alunos repitam os comportamentos por que foram sancionados. 

Relativamente às representações dos professores sobre a indisciplina, estas refletem e 

influenciam a sua ação e intervenção pedagógica. Para além disso, as representações que os 

professores têm da indisciplina refletem a noção que eles têm sobre qual é a melhor forma de 

lidar com a mesma, o que vai ao encontro da opinião de Clark e Peterson (1986), citado por 

Oliveira (2001), que afirmam que “o comportamento do professor é acima de tudo influenciado 

pelo seu modo de pensamento”. Os mesmos autores referem, ainda, que, tanto os 
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comportamentos dos professores, como a conduta cognitiva, são guiados por um sistema 

pessoal de crenças, valores e princípios que lhe confere determinado sentido; por outro lado, a 

experiência de cada um é também um fator de influência marcante na construção das atitudes, 

desempenhando estas um papel decisivo na forma como resolvemos e encaramos 

determinadas situações. 

Segundo Garcia (2009), os eventos de indisciplina podem interferir para além da 

relação professor-aluno. As atitudes dos professores, perante casos de indisciplina, mobilizam 

transformações cognitivas e afetivas capazes de modificar visões e motivações subjacentes à 

própria identidade dos professores. 

Resumindo, as representações dos professores, derivadas das suas experiências com 

casos de indisciplina, não só originam posições em relação às suas expressões, mas 

transformam as suas visões relativamente a diversos aspetos da sua prática profissional. Tais 

representações implicam transformações nas suas práticas pedagógicas, afetam as suas 

relações com o conhecimento e interferem nas suas decisões sobre o currículo escolar. 
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METODOLOGIA 

 

O tipo de investigação que melhor se adequa ao nosso estudo é o tipo qualitativo, pois 

os dados recolhidos irão aparecer sobre forma de palavras, uma vez que pretendemos 

investigar ações do comportamento humano. Este estudo, como os investigadores tendem a 

realizar, irá analisar os dados de forma indutiva (Bogdan e Biklen, 1994). 

Os dados serão recolhidos através de questionários (anexo 2), uma vez que, segundo 

Gil (2008): 

 Possibilita atingir grande número de pessoas; 

 Implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige o 

treinamento dos pesquisadores; 

 Garante o anonimato das respostas;  

 Permite que as pessoas respondam no momento em que julgarem mais 

conveniente; 

 Não expõe os pesquisados à influência das opiniões e do aspeto pessoal do 

entrevistado. 

 

PROCEDIMENTOS 

De início, iremos implementar este projeto na Escola Básica 2,3 Eugénio dos Santos, 

através da distribuição das entrevistas elaboradas. Após a recolha dos dados obtidos, iremos 

analisá-los em paralelo com uma comparação dos dados empíricos pesquisados na revisão de 

literatura. Esta comparação irá ser o “corpo” do nosso trabalho final, que irá ser apresentado a 

toda a comunidade escolar. 

 

 AMOSTRA 

Para o preenchimento dos questionários, procuraremos alcançar uma amostra 

substancial, de modo a que os resultados obtidos tenham validade dentro da organização. Esta 

será constituída por 38 professores do 3º ciclo da Escola Básica 2,3 Eugénio dos Santos, que, 

neste caso, é a totalidade de docentes deste ciclo de escolaridade. 
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AVALIAÇÃO 

 

Após a implementação deste projeto, iremos obter e analisar os dados recolhidos, 

comparando-os com a literatura pesquisada. No fim deste estudo, estes resultados irão ser 

apresentados a toda a comunidade escolar que queira estar presente. Assim, teremos a 

iniciativa de entregar, a todos os intervenientes, um inquérito de satisfação (anexo 3), para 

ficarmos a saber as suas opiniões. 

Sendo um trabalho no âmbito do nosso estágio, faremos um balanço final de todo o 

trabalho realizado, desde a elaboração do projeto à sua implementação e apresentação. 

Contamos, ainda, com os feedbacks das professoras orientadoras, de forma a perceber o que 

correu bem e o que poderia ter corrido melhor para, num futuro, podermos melhorar. Teremos, 

ainda, no âmbito da disciplina de Investigação Educacional, os comentários apreciativos da 

parte do professor António Rodrigues e do professor José Alves Diniz, que, ao fim ao cabo, se 

irá traduzir na nossa classificação final da disciplina. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

No âmbito do estágio pedagógico, um dos nossos objetivos centra-se na análise e 

procura de possíveis soluções para um problema identificado na escola. 

Através na análise do Projeto Educativo e do relatório da Avaliação Externa da escola, 

constatámos que foram identificados pontos frágeis que se centram nomeadamente: 

- Na involução dos resultados dos alunos do 3º ciclo 

- Na ausência de uma efetiva articulação vertical do currículo 

- A ausência de generalização dos procedimentos e dispositivos de avaliação 

 

 

Professora Teresa Silva 

Considera que estes pontos fracos identificados ao nível da escola são representativos 

do que se passa ao nível da EF? Porquê? Pode dar exemplos concretos? 

Considera que existem outros pontos fracos mais significativos? Porquê? Pode dar 

exemplos concretos? 

 

 

Professora Augusta  

Considera que estes se constituem como os pontos mais frágeis da escola? Porquê? 

Pode dar exemplos concretos? 

Considera que existem outros pontos fracos mais significativos? Porquê? Pode dar 

exemplos concretos? 

 

 

Professor Carlos Costa 

Considera que estes se constituem como os pontos mais frágeis da escola? Porquê? 

Pode dar exemplos concretos? 

Considera que existem outros pontos fracos mais significativos? Porquê? Pode dar 

exemplos concretos? 
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ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário surge no âmbito do projeto de investigação-ação, que estamos a 

desenvolver na área dois do estágio pedagógico do mestrado do ensino de educação física dos 

ensinos básico e secundário. 

Antes de mais, importa referir que o presente questionário é anónimo e os dados serão 

utilizados apenas no âmbito do presente projeto. 

A indisciplina é uma temática bastante complexa e difícil de caracterizar, uma vez que 

é um conceito subjetivo e ambíguo. A indisciplina escolar faz parte do quotidiano de qualquer 

professor, colocando algumas dificuldades no cumprimento e desenvolvimento das funções 

educativas e do processo ensino-aprendizagem. Deste modo, parece-nos pertinente 

aprofundar esta temática e, como tal, elaborámos este pequeno questionário que gostaríamos 

que respondesse. 

 

1 – O que considera ser um comportamento de disciplina e de indisciplina dos alunos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2 – De entre as alíneas abaixo, selecione as que considera ser comportamentos de indisciplina 

por parte dos alunos na aula. 

□ Desobediência a ordens 

□ Conversa entre os alunos 

□ Usar o telemóvel 

□ Mascar pastilha elástica 

□ Não levantar o dedo para intervir 

□ Não responder corretamente a uma questão 

□ Não realizar as tarefas propostas para a aula 

□ Não trazer o material para a aula 

□ Levantar sem pedir autorização 

□ Desenhar no caderno 

□ Entrar sem pedir licença 

□ Ter uma opinião divergente do professor 
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□ Outros: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3 – A indisciplina existente na sala de aula, na sua opinião, está relacionada com que fatores? 

Algo que advém das características individuais dos alunos? Das relações que se estabelecem 

dentro da sala de aula? Ou de algo que esta relacionado com a sociedade onde está inserido? 

Porquê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4 – No sentido de tentar controlar os comportamentos de (in)disciplina os professores podem 

intervir a dois níveis: prevenir ou remediar. Deste modo, o que considera ser mais eficaz na 

resolução destes comportamentos? Porquê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

5 - Das alíneas abaixo enunciadas, selecione as estratégias que habitualmente utiliza na 

prevenção/resolução dos comportamentos de indisciplina nas suas aulas. 

□ Impõe regras de sala de aula 

□ Elabora e negoceia com os alunos as regras de sala de aula 

□ Não estabelece regras de sala de aula 

□ Elogia ou pune os alunos pelo cumprimento ou não das regras, respetivamente. 

□ Manifesta firmeza na exigência do cumprimento das regras 

□ Gere o cumprimento das regras com os alunos, tendo por base o diálogo e a tolerância 

□ Utiliza o diálogo como forma de persuadir os alunos a terem comportamentos disciplinados 

□ Chamada de atenção 
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□ Sair da sala e dirigi-los à sala de acompanhamento (com falta disciplinar) 

□ Repreensão por escrito (recado na caderneta) 

□ Participações à diretora de turma 

 

6 – Indique que obstáculos podem prejudicar o bom controlo disciplinar dos alunos? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
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ANEXO 3 - INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO 

 
INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO 

 

De modo a perceber o seu grau de satisfação para com a atividade realizada pelo núcleo de estágio, 
solicitamos o preenchimento deste questionário, utilizando a seguinte escala: 

 
 
 

 
Assinale com uma cruz, para cada item, a sua resposta. 

I. RESULTADOS DA AÇÃO 

CONHECIMENTOS 
 
 (AQUISIÇÃO E PARTILHA DE CONHECIMENTOS) 
 

II. ORGANIZAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

 
HORÁRIO 
 (Adequação do horário selecionado) 
 
INSTALAÇÕES 
 (Localização, Conforto, Acústica, Visibilidade, Equipamentos) 

III. PROGRAMA 

ESTRUTURA 
(Sequência dos temas, Duração da sessão) 
 
NÍVEL DAS COMUNICAÇÕES 
 (Muito Elucidativo, Muito Complexo, Muito Teórico) 

IV. PERTINÊNCIA     

Estudo da problemática poderá ser uma mais-valia para o GEF 
 
As soluções discutidas são pertinentes e exequíveis no contexto do GEF 
 

V. GERAL 

EM TERMOS GLOBAIS, COMO CLASSIFICA ESTE ESTUDO? 
 
COMENTÁRIOS:            

 

 

 

 

 

Gratos pela sua colaboração! 

 

Muito Fraco 1 2 3 4 Muito Bom 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

 

 

 

 


