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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da área 2 – Investigação e Inovação – do estágio pedagógico do Mestrado 

em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, deverá ser desenvolvido um 

trabalho de investigação-ação na escola de estágio, tendo como ponto de partida a 

identificação de um problema na comunidade escolar. Para facilitar esta identificação, 

recorremos à leitura cuidada do relatório com os resultados da Avaliação Externa do 

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

a existência de uma seleção de pontos fortes e fracos do agrupamento. Posteriormente, 

realizámos uma entrevista semiestruturada às coordenadoras do departamento de expressões 

e subdepartamento de educação física e a um assessor da direção. No decorrer das 

entrevistas, todos os entrevistados apontaram os comportamentos de indisciplina em contexto 

de aula como um aspeto prioritário a ser resolvido e onde a nossa intervenção poderia ser 

interessante e exequível. Assim, optámos por tratar o tema da indisciplina, tentando perceber o 

que os docentes consideram ser um comportamento indisciplinado do aluno em contexto de 

aula e que estratégias utilizam para o resolver. 

Sendo este um trabalho de investigação-ação, delineámos a seguinte estrutura: 

problemática, metodologia, apresentação e análise dos resultados, conclusões e propostas. 

Em primeiro lugar, na problemática, apresentaremos um quadro teórico, com base na 

pesquisa de diversas referências bibliográficas, onde pretendemos sustentar e dar resposta às 

nossas questões de partida. Começaremos por fazer uma breve abordagem à qualidade do 

ensino, no geral, onde identificamos as várias fases pela qual passou a sua investigação, 

salientando o modelo ecológico. De seguida, faremos referência a vários comportamentos de 

indisciplina, identificados como mais graves ou mais frequentes, e às estratégias que poderão 

ser utilizadas para a resolução deste tipo de problemas, com base em vários estudos. 

Seguidamente, iremos identificar, na metodologia, as nossas duas questões de partida, 

sendo estas “O que é que os professores consideram ser um comportamento indisciplinado do 

aluno, em contexto de aula?” e “Que estratégias os professores referem utilizar, em contexto 

de aula, para a construção de um ambiente de disciplina?”. Indicaremos, ainda, a amostra, o 

instrumento, bem como os procedimentos adotados para o desenvolvimento do nosso estudo. 

Depois de identificar os processos metodológicos, iremos apresentar e analisar os 

resultados obtidos através do preenchimento dos questionários. Estes serão fundamentados e 

confrontados com os dados presentes na problemática. 

Por último, retiraremos as principais conclusões e iremos propor algumas sugestões 

para colmatar os problemas de indisciplina existentes em contexto de aula. 

 

   



PROBLEMÁTICA 

 

Este capítulo tem como objetivo construir uma base teórica que dê resposta às nossas 

questões de partida. Em primeira instância, abordaremos o conceito de qualidade do ensino, 

mencionando as diferentes fases pela qual passou a sua investigação, dando especial atenção 

à ecologia do processo ensino-aprendizagem na sala de aula. Numa segunda fase, falaremos 

da indisciplina propriamente dita, abordando as perceções dos docentes quanto aos 

comportamentos dos alunos em contexto de aula, as estratégias utilizadas para colmatar os 

problemas que possam interferir com o bom funcionamento da aula, bem como a 

responsabilidade que o professor tem sobre estes comportamentos indisciplinados, reportando-

nos a alguns estudos empíricos e outros não empíricos. 

 

QUALIDADE DO ENSINO 

Um ensino de qualidade está na base de um processo ensino-aprendizagem eficaz, 

que seja capaz de proporcionar o sucesso dos alunos. A nós, importa-nos saber o que está 

inerente a essa qualidade, de forma a não só criar um ambiente propício às aprendizagens dos 

alunos, como a estabelecer um clima de aula favorável a esse ambiente, nomeadamente com 

a ausência de comportamentos de indisciplina. Assim sendo, torna-se importante abordar o 

conceito de qualidade de ensino. 

O significado do conceito de qualidade de ensino tem constituído, desde o início do 

século XX, uma das preocupações centrais da investigação educacional. Neste sentido, tem-se 

vindo a perspetivar diferentes representações do fenómeno (Onofre, 2000). Porém, não é um 

conceito de fácil definição, muito menos de uma definição com termos absolutos (Franco, sd). 

De acordo com Moran (2006), um ensino de qualidade envolve muitas variáveis, tais como uma 

organização dinâmica e inovadora, docentes bem preparados e com boas condições 

profissionais, uma efetiva relação professor-aluno, que permita conhecê-los e acompanhá-los, 

boas infraestruturas e alunos motivados para a aprendizagem. Numa outra perspetiva, que 

iremos aprofundar um pouco mais à frente, podemos definir a qualidade de ensino ou, por 

outras palavras, um ensino eficaz, como a capacidade que o professor tem de gerir todas as 

variáveis existentes dentro da aula, ou seja, não deve ter apenas em conta aquilo que parte 

dele próprio, como deve ter em consideração os seus alunos, visto serem os dois principais 

intervenientes neste processo. 

 

FASES DE INVESTIGAÇÃO NO ENSINO 

A investigação sobre o ensino tem tido um percurso direcionado para as experiências 

de aprendizagem dos alunos e consequentes benefícios para o seu desenvolvimento (Onofre, 

2000), por outras palavras, está intrinsecamente interessada pela melhoria das práticas de 

ensino e aprendizagem (Graça, 2001). O conceito de eficácia pedagógica tem evoluído de 

acordo com as diferentes conceções e fases pelas quais tem passado a investigação do ensino 

(Carreiro da Costa, 1991). As mudanças de fase são assinaladas pela mudança de focagem da 



questão central, mas acontece que as questões são frequentemente recorrentes. Pode 

acontecer que fases seguintes recuperam ou preservam elementos de fases anteriores (Graça, 

2001). As fases que caracterizam o percurso da investigação sobre a eficácia pedagógica são: 

a) o estudo das características do ‘bom’ professor; b) a procura do ‘melhor’ método de 

ensino; c) a descrição do comportamento do professor e dos alunos durante o processo 

ensino-aprendizagem; d) os estudos de correlação; e e) os estudos experimentais (Carreiro da 

Costa, 1991). Estes três últimos fazem parte da investigação processo-produto do ensino. 

A abordagem que prevaleceu durante a primeira metade do século XX centrou-se na 

identificação das características do ‘bom’ professor. A pesquisa associada a esta 

abordagem não contribuiu para definir o que é um ‘bom’ professor e um ensino eficaz 

(Dussault, 1973 cit in Carreiro da Costa, 1991) uma vez que, tal como evidenciado por Bloom 

(1976, cit in Carreiro da Costa, 1991), as variáveis de presságio raramente explicam mais de 

5% da variação do desempenho dos alunos. A investigação que se centrou na identificação do 

método de ensino ideal conduziu a resultados inconclusivos e alguns contraditórios, ficando 

por provar a superioridade de qualquer método de ensino (Carreiro da Costa, 1991 e Graça, 

2001). Segundo Gage (1979 cit in Carreiro da Costa, 1991), os resultados inconclusivos dever-

se-iam à presença de variáveis que não tinham sido controladas, sendo que, na maioria dos 

estudos, não se tinha realizado uma observação sistemática dos procedimentos de ensino do 

professor.  

No decorrer dos anos 60 e 70, foram realizados inúmeros estudos que procuraram 

encontrar uma relação entre a conduta do professor na aula e os progressos dos alunos 

(investigação processo-produto). Com base na síntese de 50 estudos processo-produto, 

Rosenshine (1979 cit. in Onofre 2000) avançou com um conjunto de características de 

intervenção do professor que estavam associadas às classes com índices mais elevados de 

aprendizagem. Assim, das dez características/variáveis propostas, as únicas que mantiveram a 

sua relevância foram a tendência para os professores se concentrarem nas tarefas de 

aprendizagem e as oportunidades de aprendizagem dadas aos alunos, ou seja, aquelas que 

estão associadas ao tempo potencial de aprendizagem (Onofre, 2000). No entanto, surgiram 

evidências contraditórias da relação entre estas variáveis e os resultados de aprendizagem dos 

alunos, o que pôs em causa a validade do propósito deste inventário: representar um modelo 

geral de eficácia do ensino (Onofre, 2000). Assim sendo, a investigação passou a ter a 

influência da competência pedagógica multidimensional, onde a eficácia pedagógica está 

relacionada com o contexto de ensino (Carreiro da Costa, 1991 e Onofre, 2000). Esta 

constatação levou a uma nova orientação na investigação processo-produto que, 

progressivamente, abandonou a oportunidade de identificar um perfil de eficácia do ensino para 

passar a evidenciar aspetos mais gerais da atividade na aula, particularmente as 

características da atividade que é proporcionada aos alunos e as condições de ensino que a 

elas estavam associadas (Onofre, 2000). Uma das iniciativas de investigação foi representada 

no programa de estudo Beginning Teaching Evafuation Study (BTES), um dos estudos 

processo-produto mais significativos (Onofre, 2000). Na avaliação de todo o programa de 



investigação BTES, o resultado que emerge com grande importância é a maximização do 

tempo potencial de aprendizagem (Fischer et al., 1980 cit in Carreiro da Costa, 1991). Assim, a 

constatação da importância do tempo potencial de aprendizagem levou ao desenvolvimento de 

um modelo de investigação ligeiramente diferente do paradigma processo-produto “clássico”. 

Na verdade, este fator passou a ser utilizado como medida de aprendizagem, em vez da 

avaliação dos níveis de consecução final do aluno (Romberg, 1980 cit in Carreiro da Costa, 

1991), seguindo o pressuposto de Fischer et al (1980, cit in Carreiro da Costa, 1991, p.19) “The 

more ALT a student accumulates, the more student is lerning”. 

Não obstante a tudo o que foi apresentado, apesar dos progressos realizados pela 

investigação processo-produto, não foi possível desvendar toda a complexidade que envolve o 

processo ensino-aprendizagem. Com efeito, a competência pedagógica pode apresentar 

diversas formas e varia de acordo com o contexto de ensino. “Uma atividade pedagógica 

corretamente interpretada parece decorrer da capacidade revelada por cada professor em 

tomar a decisão certa, no momento exato e de acordo com as circunstâncias e as 

necessidades manifestados pelos alunos” (Carreiro da Costa, 1991, p.17). 

Corroborando a ideia apresentada anteriormente, Siedentop (1998) defende que as 

habilidades de ensino eficaz não devem ser aplicadas mecanicamente, ou seja, não há uma 

“receita” que se aplique em todos os casos. O ensino eficaz deve responder ao contexto e às 

necessidades, interesses e capacidades dos alunos e, assim sendo, para ser eficaz, o 

professor deve ser sensível ao contexto no qual se desenrola o processo ensino-

aprendizagem. É importante que se tenha em atenção que este processo não é unidirecional, 

ou seja, não decorre apenas num sentido. Os professores agem sobre os alunos, promovendo-

lhes aprendizagens, contudo, estes também são influenciados pelos alunos, nomeadamente 

pelas suas atitudes, sendo que, em alguns casos, esta influência pode até ser maior. Para 

além dos comportamentos e atitudes dos alunos, o contexto em que aula decorre também tem 

influência na ação do professor, ou seja, as estratégias e a forma como o professor age com 

uma turma podem ser totalmente diferentes da forma como age com outra turma. Estas 

diferenças podem ter a ver com os alunos, as matérias a lecionar, o espaço de aula, ou até 

mesmo fatores exteriores à aula propriamente dita. Numa outra perspetiva, Clark e Peterson 

(1986, cit in Oliveira, 2001) afirmam que o comportamento do professor é, também, 

influenciado pelo seu modo de pensamento, ou seja, as suas intervenções têm como base um 

sistema pessoal de crenças, valores e princípios que lhe conferem determinado sentido. 

Atendendo às críticas feitas à unidirecionalidade e à ausência de consideração dos 

processos cognitivos dos intervenientes (professores e alunos), no âmbito da investigação 

processo-produto, tornou-se importante direcionar a investigação para uma abordagem mais 

ecológica. 

 

MODELO ECOLÓGICO 

O processo de ensino-aprendizagem pode ser considerado um sistema ecológico, 

composto por três sistemas principais: o sistema de tarefas de organização, que diz respeito 



aos aspetos comportamentais e de organização da aula; o sistema de tarefas de 

aprendizagem, que corresponde às atividades que estão diretamente ligadas à matéria a ser 

ensinada; e o sistema de tarefas de interações sociais entre os alunos, que corresponde à 

agenda social destes. Este último é um pouco difícil de definir, visto ser menos previsível e 

mais complexo que os anteriores. Todos estes sistemas têm influência uns nos outros e a 

interação entre os mesmos forma a ecologia do processo ensino-aprendizagem. Assim, torna-

se importante perceber como o professor pensa e gere a aula, pois a forma como este lida com 

os três sistemas tem uma grande influência nos comportamentos dos alunos. 

Façamos uma breve explicação de como uma tarefa de ensino se desenrola. À tarefa 

proposta pelo professor (representativa do sistema de tarefas de instrução e gestão), os alunos 

dão uma resposta (representativa da sua agenda social), sendo que esta pode ser mais ou 

menos congruente com as especificidades da tarefa apresentada pelo docente. Assim, os 

alunos podem cumpri-la tal como foi apresentada ou modificá-la (negociação). Essa 

modificação pode traduzir-se em diferentes tipologias de ação, nomeadamente a adoção de 

comportamentos de desvio ou a não participação na tarefa, ou, ainda, a alteração da tarefa no 

sentido de a facilitar ou dificultar. A maneira como o professor reage a esta tentativa dos 

alunos, através de processos de supervisão, constitui um fator principal que determina o 

equilíbrio ecológico entre os sistemas de tarefas. 

Siedentop (1998) caracterizou as três formas dos professores encararem o sistema 

social dos alunos nos seus procedimentos e efeitos: reduzir o sistema de tarefas de instrução 

para obter maior cooperação dos alunos no sistema de tarefas de gestão; impor 

autoritariamente o sistema de tarefas de instrução e de gestão, ignorando ou tentando eliminar 

o sistema social dos alunos; e preparar e implementar o sistema de tarefas de instrução e de 

gestão, reconhecendo e enquadrando o sistema social. No primeiro caso, os alunos reagem 

procurando formas de socialização que, maioritariamente, perturbam o sistema de gestão da 

aula e tornam ineficaz o sistema de instrução. Em função disso, os professores tendem a 

reduzir as exigências das tarefas de instrução, podendo suspender o sistema de instrução, 

substituindo-o por uma atividade orientada pelo sistema social dos alunos. Neste caso, as 

aulas passam a assumir uma valência essencialmente de recreação, sem preocupações de 

aprendizagem. No segundo caso, a forma mais comum de procurar eliminar o sistema social 

traduz-se pela imposição, muitas vezes, autoritária e unilateral, dos sistemas de gestão e 

instrução. A utilização de medidas punitivas e ameaçadoras, procurando estabelecer o medo, 

caracterizam os procedimentos adotados pelos professores e, desta forma, qualquer 

manifestação por parte dos alunos é confundida como uma infração às regras de 

funcionamento na aula. Por último, o reconhecimento e enquadramento do sistema social dos 

alunos, de acordo com o autor, passa, em primeiro lugar, pela sua integração no contexto da 

matéria de ensino, o que alguns professores fazem aproveitando as características interativas 

das atividades físicas e a oportunidade social que daí decorre, para que os alunos interajam no 

ceio da atividade de aprendizagem.  



Estes três modos possíveis de gestão da ecologia da aula vão influenciar as atitudes e 

os comportamentos dos alunos, tendo em conta se as suas exigências são ou não atendidas. 

Cingindo-nos aos dois últimos, à partida, quando o professor integra o sistema social dos 

alunos, existe uma menor tendência para comportamentos fora da tarefa ou de indisciplina, 

havendo mesmo uma maior participação e interesse por parte dos alunos. O mesmo pode já 

não acontecer quando o sistema dos alunos é ignorado, onde o professor se impõe de forma 

autoritária e pune os alunos. Este tipo de reação pode levar a um maior número de 

comportamentos indisciplinados, pelo que não deverá ser o modo mais utilizado, visto que o 

que se quer é um clima relacional positivo.  

 

PROFESSOR EFICAZ 

A ecologia da aula é determinada pelas interações entre os sistemas de tarefas e estas 

interações são determinadas pelo professor, ou seja, o modo de gestão da aula vai depender 

da eficácia do professor. O professor eficaz e sensível compreende a maneira como os 

sistemas interagem. Não trabalha apenas para uma ecologia em que os alunos cooperam 

superficialmente, sendo que tenta estabelecer uma ecologia orientada para a aprendizagem, 

onde as exigências do sistema de interações sociais são todas satisfeitas. Porém, não é fácil 

manter e desenvolver este tipo de ecologia nas escolas todos os dias (Siedentop, 1998).  

Para além da tentativa de negociar com os professores, como foi mencionado acima, 

os alunos podem reagir às tarefas propostas a partir da manifestação de comportamentos fora 

da tarefa, reduzindo o seu empenho ou procurando criar pressão sobre o fluxo e a ordem da 

aula (Doyle & Carter, 1984 cit in Onofre, 2000). Assim, o principal desafio do professor, na 

gestão da ecologia da aula, é conseguir ganhar a cooperação dos alunos nos programas de 

ação que estabelece para a aula, assegurando o compromisso entre os três sistemas de 

tarefas, para que participem empenhadamente nas atividades (Doyle, 1979,1981,1986; 

Siedentop, 1991; Hastie & Siedentop, 1999 cit in Onofre, 2000).  

Neste sentido, uma área em que os professores mais eficazes se têm diferenciado na 

gestão da aula diz respeito ao controlo da disciplina (Doyle, 1986 cit in Onofre, 2000). Estes 

procuram atuar numa perspetiva preventiva, estabelecendo de forma clara o quadro de regras 

e procedimentos que regulam a vida na aula, treinando a sua utilização logo no início do ano. 

Quando é necessário intervir de forma remediativa, estes professores tendem a assumir uma 

intervenção mais expedita na cessação dos comportamentos inapropriados e, particularmente, 

no caso do trabalho com turmas mais indisciplinadas, optam por uma estratégia de recondução 

da atenção dos alunos para a aprendizagem dos conteúdos na aula. Contrariamente, os 

professores menos eficazes focam-se sobretudo nos episódios de indisciplina, reagindo com 

intervenções públicas e reprimendas sistemáticas junto aos alunos indisciplinados (Doyle, 1986 

cit in Onofre 2000). Carreiro da Costa (1991) também partilha a mesma opinião, afirmando que 

os professores mais eficazes assumem uma intervenção preventiva, evitando a ocorrência de 

comportamentos desviantes e fora da tarefa e, quando têm que reagir aos alunos, procuram 

reorientar a sua atenção. Já os professores menos eficazes atuam, sobretudo, reagindo aos 



comportamentos de indisciplina, de forma remediativa, pública e interrompendo a atividade da 

aula. Por outro lado, os professores mais eficazes proporcionam um ambiente positivo na aula, 

estabelecendo uma relação mais humana com os alunos, com maior disponibilidade e afeto. 

São, também, estes professores que transmitem aos seus alunos um nível mais elevado de 

expectativas sobre as suas capacidades de aprendizagem, variando a atenção e exigência 

face à prestação dos alunos, em função das suas características sociais. Os professores 

menos eficazes, pelo contrário, tendem a depreciar e ridicularizar os alunos, utilizando com 

mais frequência o castigo corporal ou os conteúdos como meio de punição.  

 

COMPORTAMENTOS DE INDISCIPLINA 

Atendendo a tudo o que foi referido, torna-se fundamental perceber o que é um 

comportamento indisciplinado e que estratégias os professores utilizam para os resolver. Desta 

forma, é necessário esclarecer em que consiste a indisciplina propriamente dita.  

Segundo Renca (2008), “indisciplina”, “mau comportamento”, “irreverência”, “falta de 

respeito” são palavras e expressões que habitualmente se ouvem na realidade escolar, 

pronunciadas por professores, auxiliares da ação educativa e outros agentes do processo 

educativo. Elas constituem uma grande preocupação de todos os que se encontram ligados ao 

ensino, porque condicionam e afetam o funcionamento normal da escola, em geral, e das 

aulas, em particular. 

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. Estes fenómenos generalizam-se e chegam a assumir-se como um dos fatores 

que mais afetam a atividade pedagógica diária dos professores. 

Por não ser um conceito de definição fácil, a indisciplina pode ser suscetível a inúmeras 

interpretações e, assim, torna-se importante perceber quais as perceções de um professor 

perante os vários comportamentos existentes. Os comportamentos podem assumir diferentes 

conotações, sendo difícil particularizar quais os que são considerados “comportamentos 

indisciplinados”. Por exemplo, enquanto para alguns professores determinado comportamento 

é considerado indisciplinado, para outros pode ser apenas um excesso de vitalidade, uma 

manifestação própria da idade ou do meio de proveniência. 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 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 uma posição de controlo social. Segundo esta perspetiva, a génese 

da indisciplina está apenas relacionada com as características psicológicas dos alunos, sendo 

a indisciplina algo próprio do aluno, cabendo ao professor um papel de intervenção em 

situações-problema. 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, cit in 

Garcia, 2009) menciona que a indisciplina escolar deve ser pensada não apenas como 

característica de um indivíduo, mas de uma relação entre indivíduos, podendo 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 contexto 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, 

nesta linha de 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 

requisitar a visão da cultura institucional. Da mesma forma, o trabalho pedagógico, envolvendo 

a disciplina e a indisciplina, deve ter em conta um trabalho de transformação cultural. 

Para Siedentop (1983), são considerados comportamentos inapropriados estar 

desatento, fazer barulhos desnecessários, ações enquanto o professor explica e demonstra, 

não obedecer às indicações do professor ou obedecer tarde, não ir para a tarefa apropriada, 

usar inadequadamente os materiais e perturbar a prática ou a atenção de outro colega. Desta 

forma, criou três categorias para diferenciar os comportamentos dos alunos na aula: o 

comportamento relevante na tarefa, que engloba todos os alunos que participam nas tarefas da 

aula (olhar para o professor enquanto demonstra ou explica, participa na tarefa de uma forma 

apropriada); as interações sociais apropriadas, que dizem respeito às comunicações entre 

aluno-aluno ou aluno-professor que não perturbem a atividade educativa; e os comportamentos 

perturbadores, que são quaisquer comportamentos que prejudiquem a atividade educacional 

(falar enquanto o professor demonstra ou explica, agressão, etc.). 

Monteiro (2009) distingue três níveis de indisciplina: o desvio às regras de trabalho em 

contexto de aula, que diz respeito ao não cumprimento das regras necessárias ao desenrolar 

da aula, impedindo a aprendizagem e perturbando a classe e impedindo o seu bom 

funcionamento; as perturbações das relações entre pares, que se manifestam, muitas vezes, 

de forma agressiva e violenta através da extorsão, violência física ou verbal, vandalismo, 

dando origem ao disfuncionamento das relações formais e informais entre os alunos; e os 

problemas de relação professor-aluno, que se reportam a comportamentos que põem em 



causa a autoridade e o estatuto do professor, como insultos, obscenidades, desobediência, 

contestação afrontosa e, muitas vezes, vandalismo e violência. 

Cloes et al (1998, cit in Oliveira, 2001) avançam com outra forma de agrupamento dos 

comportamentos indisciplinados. Deste modo, congregam-se em quatro dimensões: a 

dimensão de comportamentos gerais, onde estão inseridas condutas como ausência às aulas, 

agressividade, nervosismo e roubos; a dimensão relativa à atividade física, da qual fazem parte 

comportamentos como não trazer material adequado, abandono da atividade, desrespeito pelo 

material e perturbação do ambiente; a dimensão em relação ao professor, que está relacionada 

com conflitos relacionais e recusa da autoridade; e, por último, a dimensão em relação aos 

colegas, que se refere ao desrespeito e às agressões físicas e verbais. 

Numa outra perspetiva, segundo Renca (2008), as correntes pedagógicas colocam o 

professor como o principal agente de indisciplina. Estas correntes defendem que o professor é 

o responsável pela organização da aula, reportando-se, diretamente, ao bom ou mau 

funcionamento da mesma e, indiretamente, às regras estabelecidas. Estrela (1998, cit in 

Renca, 2008, p.33) refere que “enquanto os bons organizadores estabelecem bem as regras e 

dão diretivas precisas, apresentam claramente as suas expectativas quanto aos 

comportamentos dos alunos, respondem a estes de forma consistente, intervêm mais 

prontamente para parar o desvio e utilizam mais frequentemente as regras em caso de 

indisciplina, os professores maus organizadores utilizam regras vagas e não reforçáveis, dão 

diretivas pouco precisas, comunicam ambiguamente as suas expectativas, são inconscientes 

nas suas respostas à maior parte dos comportamentos desviantes dos alunos, ignoram mais 

vezes esses comportamentos, não evocam as suas consequências e reagem com lentidão”. O 

professor como organizador da aula é o principal responsável pela prevenção da indisciplina, 

sendo que esta se concretiza, em primeiro lugar, através da ação educativa. Seguindo esta 

lógica, um bom organizador da aula é um professor que prepara as aulas e incentiva os alunos 

para a melhoria do clima de aula, contribuindo para a diminuição das manifestações de 

indisciplina. Teixeira (2007) partilha a mesma opinião e refere que são as correntes 

pedagógicas que responsabilizam e acusam os professores pelos atos indisciplinados 

ocorridos nas aulas, muitas vezes pela “organização deficiente do espaço da aula”. 

Corroborando a ideia do autor anteriormente referido, Fernandes (2001 cit in Renca, 2008, 

p.34) menciona que “além do estabelecimento das regras, da atenção e do cuidado que põe na 

relação, o professor evitará muitas ocorrências desagradáveis se preparar as suas aulas, 

prevendo as atividades mais adequadas aos alunos, que mais os impliquem na sua própria 

aprendizagem e lhes confiram responsabilidades. Se o professor estiver atento e disposto a 

encorajar e a reforçar os comportamentos que demonstram interesse e empenho, se 

recompensar os seus alunos com gestos e palavras que traduzem a sua satisfação e se 

valorizar os bons procedimentos, criará na sua aula um clima mais afetivo, fraterno e 

securizante”.  

Os comportamentos de indisciplina podem ocorrer pela estruturação dos conteúdos e 

pelos comportamentos do professor na aula. Estrela (1986 cit in Almeida, 2011) refere que o 



estilo de comunicação utilizado pelos professores pode contribuir para a indisciplina e Alves de 

Sá (2007) afirma que não são só os conhecimentos científicos do professor que contribuem 

para a eficácia do processo ensino aprendizagem, o plano de relação pedagógica também 

influencia. A autora corrobora as ideias anteriormente descritas, referindo que o processo de 

aprendizagem tem por base a capacidade que o professor tem de comunicar, motivar os 

alunos e de estabelecer com eles uma relação interpessoal. Assim, o professor deve tomar 

consciência do modo como esta comunicação se processa, porque é crucial estabelecer-se um 

bom relacionamento entre professor/aluno, baseado na confiança, que sustentada pela 

abertura mútua nas relações interpessoais e vai ser reforçada através de uma comunicação 

recíproca. 

Renca (2008) procurou estudar a indisciplina na sala de aula através da identificação 

dos comportamentos de indisciplina que aí ocorrem com mais frequência e do modo como o 

professor perante atua os mesmos. Para a recolha de informação, recorreu à análise de 

documentos e à elaboração de entrevistas semiestruturadas a alunos, professores e presidente 

do conselho executivo da escola secundária com 3º ciclo. Nesta pesquisa o autor pôde concluir 

que os professores consideram que a maioria dos comportamentos desajustados eram graves, 

referindo, nomeadamente, o aluno não cumprir uma ordem de saída da sala de aula, 

desrespeitando o docente como figura de autoridade, o aluno falar, comer ou usar o telemóvel 

na aula, o aluno chegar atrasado, dizer palavrões, etc. 

Campos da Silva (2007) procurou identificar causas que levam a que um 

comportamento seja julgado como um ato de indisciplina. Para o efeito foram observadas duas 

turmas do 8º ano. A par da observação foram realizadas entrevistas semiestruturadas a 

professores, alunos e alguns pais. Recorrendo à análise qualitativa os comportamentos de 

indisciplina foram categorizados em função das regras que põem em causa e dos motivos que 

levam à sua desaprovação. Neste âmbito foram criadas sete categorias: desvio às regras de 

comunicação na aula (conversar, gritar, fazer barulhos), desvio às regras da mobilidade na aula 

(ficar em pé ou deslocar-se na sala sem a permissão do professor, sair da sala sem 

permissão), desvio às regras relativas aos horários da aula (atrasar-se a chegar à aula), desvio 

às regras das atividades na aula (não realizar as atividades estipuladas pelo professor, dedicar-

se a atividades de outros professores durante a aula, distrair-se com objetos ou atividades 

alheias à aula), desvios às regras ao espaço da sala de aula (mandar lixo para o chão da sala 

de aula), desvios às regras relativas à relação entre os alunos (gozar com os colegas, chatear 

ou discutir com os colegas, realizar brincadeiras inconvenientes ou perturbadoras com os 

colegas na aula) e desvios às regras relativas à relação professor/aluno (desobedecer às 

ordens do professor, imitar, gozar ou brincar com o professor). No decorrer da observação 

levada a efeito foram identificados: atrasos, conversas, risos, desobediência aos pedidos do 

professor e distração com objetos alheios à aula como os comportamentos desviantes com 

maior incidência. 

Alves de Sá (2007) procurou saber se o professor pode ser responsável pela 

indisciplina na sala de aula, concluiu que “à atribuição da responsabilidade ao professor pela 



indisciplina na sala de aula”, 24% dos inquiridos consideram que o professor poderá ser muitas 

vezes responsável pela mesma. A frequência algumas vezes é a mais significativa, 

apresentando 45% das respostas dos docentes. Vinte e dois por cento dos professores 

raramente atribuem as culpas à figura do professor e apenas 9% escolhe a resposta nunca. A 

frequência sempre não obtém qualquer resposta. Amado (2001 cit in Alves de Sá, 2007) tem a 

mesma opinião dos autores anteriormente mencionados, atribuindo alguma responsabilidade 

ao professor no suscitar da indisciplina, devido a fatores pedagógicos (métodos e 

competências de ensino desajustadas, regras e “inconsistência” na sua aplicação, estilos de 

relação desadequados) e fatores pessoais do professor (valores e crenças, expectativas 

negativas relativamente aos alunos e estilo de autoridade).  

 

ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PERANTE COMPORTAMENTOS INDISCIPLINADOS 

Depois de compreendermos o que os professores consideram ser comportamentos 

indisciplinados, é importante conhecer as estratégias que estes utilizam para resolver esses 

comportamentos em contexto de aula. A ocorrência de comportamentos de indisciplina na 

escola leva os intervenientes do processo educativo a adotarem medidas disciplinares 

tendentes à correção ou à punição dos mesmos. Os professores, na sala de aula, adotam 

medidas disciplinares para criarem um ambiente que lhes permita trabalhar. 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. 

Siedentop (1998) define que, para existir disciplina na aula, o professor deve definir e 

desenvolver comportamentos apropriados que dependem dos objetivos educacionais 

estabelecidos e do contexto onde se inserem. O autor refere que a disciplina é uma dimensão 

importante no processo ensino-aprendizagem. Assim, não se limita a reduzir os 

comportamentos inapropriados e perturbadores, que prejudicam os objetivos da aula e colocam 

em risco a qualidade do ensino e as aquisições dos alunos, mas também promove formas de 

comportamento apropriado, através dos quais os alunos possam aprender e crescer enquanto 

cidadãos. Siedentop (1983) refere que a disciplina é a base fundamental para que haja um 

ensino eficaz e deve ter duas formas de abordagem: (1) uma positiva, em que a disciplina é 

tida como o ensino das regras de conduta e o treino dos alunos no sentido de se comportem 

em concordância com essas regras; (2) outra negativa, em que o termo disciplina implica um 

castigo, como forma de correção. Este refere, ainda, que os professores têm a tendência de 

reagir negativamente aos comportamentos indisciplinados, sendo o castigo a estratégia mais 

utilizada. Os professores tendem a ter uma reação negativa ou corretiva com os alunos quando 

se portam mal e utilizam muitas expressões como “calem-se”, “prestem atenção”, “shhh”, 

contudo, são raras as expressões como “obrigada”, “hoje estás muito atento” ou “estou muito 

contente pelo modo como a classe se está a comportar hoje”. O autor defende que não é 

possível conseguir comportamentos adequados e ter um clima de aula cómodo e enriquecedor, 



sem nos centrarmos nos comportamentos adequados e encontrar modos de reconhecê-los e 

reforçá-los. O professor deve elogiar o bom comportamento dos alunos, melhorar o clima 

relacional e manter a disciplina, utilizando estratégias positivas, como estabelecer, negociar e 

discutir com os alunos as regras na aula. Para que consigam implementar estas estratégias de 

forma eficaz, os professores devem atuar rapidamente sobre um comportamento inapropriado, 

contudo esta atuação não se deve resumir à eliminação desse mesmo comportamento. A isto o 

autor chama “fazer uma disciplina por defeito”. O autor defende, ainda, que não basta eliminar 

um comportamento inapropriado, mas sim, adquirir de imediato um comportamento adequado. 

O autor refere ainda, algumas estratégias para mudar este tipo de comportamentos, como: ser 

específico, garantindo que os alunos perceberam que o comportamento deve ser mudado, 

definindo essa mudança e clarificando a relação entre o comportamento e a consequência (se 

fazes x, acontece y); pensar a curto prazo, ao que o autor faz referência à frase “Não queira 

mudar o mundo num dia e a personalidade do aluno numa semana”; começar com um 

problema, defini-lo e providenciar as suas consequências; e ser consciente. 

Monteiro (2009) refere que é imprescindível que os alunos tenham conhecimento das 

regras que existem dentro do contexto de aula, que as interiorizem e as apliquem, pois apenas 

assim teremos uma educação sensível à disciplina. Renca (2008) corrobora com a ideia de 

Monteiro (2009) e refere que as regras na sala de aula são essenciais para que se consiga 

criar um ambiente organizado que permita e facilite as interações, a comunicação e, por 

consequência, a aprendizagem. Definir regras e fazê-las cumprir nem sempre é fácil e a ação 

pedagógica depende muito da forma como o professor e os alunos se posicionam 

relativamente às mesmas. Jesus (2003, cit in Alves de Sá, 2007) afirma que as perceções de 

alunos e de professores são idênticas a este respeito, em que ambos salientam a importância e 

a necessidade da definição de regras. Para Monteiro (2009), a primeira aula é essencial, pois o 

modo como ela decorre poderá ser condicionante em aulas futuras. Porém, as regras não só 

devem ser definidas no início do ano letivo, como devem ser relembradas sempre que for 

necessário. As regras surgem com redobrada importância, uma vez que ajudam na prevenção 

da indisciplina, se forem cumpridas por todos, não só pelos alunos, como pelos professores. 

Renca (2008), procurou identificar as sanções mais aplicadas pelos professores, face 

aos comportamentos dos alunos, tendo como opções de medidas corretivas: admoestação 

verbal, mudança de lugar, recado na caderneta para o encarregado de educação, participação 

da ocorrência ao diretor de turma, realização de atividades de integração e ordem de saída da 

sala de aula. Depois de analisados os resultados, o autor verificou que que a sanção mais 

utilizada para manter o controlo na sala de aula e para conseguir o ambiente que lhe permita 

ensinar os alunos, era a ordem de saída da aula. Por outro lado, os professores entrevistados, 

também referiram que os procedimentos adotados envolvem, normalmente, vários momentos, 

começando com advertências ou chamadas de atenção orais, muitas vezes repetidas mais do 

que uma vez, culminando na tal ordem de saída, quando os alunos não respeitam as 

orientações. Nenhum professor refere utilizar a mudança de lugar como medida corretiva e são 

poucos os que referem reportar a situação ao encarregado de educação e ao diretor de turma. 



Monteiro (2009) centrou-se na problemática da indisciplina e violência escolar. Através 

de questionários direcionados a 60 professores e 160 alunos de uma escola, procurou 

compreender o papel do professor neste processo, nomeadamente a sua postura na aula 

perante infrações disciplinares. O autor salienta que saber como atuam os professores no 

sentido de corrigirem ou sancionarem comportamentos dos alunos em contexto da sala de aula 

é fundamental, no sentido de construírem situações necessárias de trabalho. Os resultados do 

estudo indicam que 65% dos professores referiram que conversam sempre com o aluno no 

momento da infração, contrapondo com 45% que disseram que aguardavam pelo fim da aula 

para conversar em particular com o aluno. Cerca de 33% dos inquiridos referiu que adverte o 

aluno publicamente. A este respeito o autor menciona que considera muito positivo uma 

conversa com o aluno no momento certo, não para o castigar ou punir, mas sim para o obrigar 

a refletir e reconhecer o seu erro, com toda a colaboração e ajuda do professor. Entende, 

ainda, que existe a necessidade do professor advertir o aluno, mas deve haver cuidado e 

controle na maneira como é feita, pois muitos alunos podem reagir negativamente às 

advertências e fazer precisamente o oposto ou ainda pior. A maioria dos professores referiu, 

ainda, participar sempre ao diretor de turma, às vezes ao encarregado de educação e 

raramente ao conselho executivo. O autor defende que os pais/encarregados de educação 

devem ter conhecimento do percurso dos seus educandos, da sua atividade na escola, e dá 

ênfase à promoção da participação dos pais, quer na elaboração de políticas educativas quer 

na sua implementação, de modo a melhorar as possibilidades de vida dos seus educandos. Ao 

contrário dos resultados obtidos por Renca (2008), apenas cerca de 2% dos professores refere 

dar sempre ordem de saída da sala de aula, sendo que cerca de 67% menciona que o faz 

raramente ou nunca, pois não é expulsando o aluno da sala que vai modificar o seu 

comportamento, até porque pode mesmo ser o que o aluno quer. Segundo Monteiro (2009) é 

mais ajustada uma conversa, uma advertência, uma chamada de atenção, uma correção eficaz 

do comportamento do aluno, mas mantê-lo na sala, para ouvir o que o professor diz e 

compreender que está a comportar-se de forma incorreta e a perturbar os colegas e o próprio 

professor. Acerca desta visão Renca (2008), refere que perante a questão sobre os efeitos das 

sanções sobre os hábitos de bom comportamento dos alunos, todos os professores 

responderem sim ou por vezes quando lhes foi perguntado se os comportamentos que haviam 

sido sancionados se repetem. Talvez Monteiro tenha realmente uma perspetiva acertada, ao 

referir que a ordem de saída não modifica o mau comportamento do aluno. 

Alves de Sá (2007) procurou identificar e analisar os procedimentos utilizados pelos 

professores face a comportamentos indisciplinados. Para tal, questionou os 45 professores que 

lecionam em três escolas de 1º ciclo de um mesmo agrupamento, recorrendo ao inquérito por 

questionário. Em relação às atuações dos professores para prevenir/diminuir comportamentos 

indisciplinados, os docentes inquiridos tinham as seguintes escolhas: procurar perceber e as 

razões desses comportamentos e respetivos antecedentes, dialogar com os alunos, recorrer 

aos encarregados de educação, diversificar as estratégias de ensino e adotar outros conteúdos 

programáticos, participar ao coordenador da escola, utilizar um sistema de créditos e/ou 



recompensa, através da escala de sempre a nunca. Grande percentagem dos inquiridos referiu 

que optava por dialogar com o aluno e tentar perceber as razões subjacentes ao seu 

comportamento (69% e 73%, respetivamente), sendo que a autora defende que toda a relação 

entre o professor e o aluno deve assentar num diálogo constante, aberto, construtivo e, 

sobretudo, conducente a uma melhoria de todo o comportamento e atividade pedagógica, indo 

ao encontro do que refere Monteiro (2009). Quase 50% dos professores referiu que 

diversificava as estratégias de ensino muitas vezes, de forma a captarem a atenção e o gosto 

pelos trabalhos a desenvolver. Sessenta por cento mencionou que recorre muitas vezes ou 

sempre ao encarregado de educação, mas apenas 24% refere fazê-lo ao coordenador da 

escola. Tendo em conta que a função da escola é a formação dos alunos, terá de ter como 

objetivo e responsabilidade juntar todos os esforços para tal. Neste sentido, a família é 

primordial e deve estar sempre presente em todas as atividades escolares, cabendo à escola 

estar em permanente contacto com os encarregados de educação, informando-os de todo o 

processo escolar dos seus educandos (Alves de Sá, 2007). Porém, a autora questiona “o 

problema está na escola ou será que a família está a perder o protagonismo na educação dos 

seus filhos?” (pp. 70). Não é difícil verificar que muitos pais e encarregados de educação não 

têm a consciência das suas funções e responsabilidades na tarefa de educar e não é por falta 

de meios, pois são vários os que a sociedade lança à família, incluindo a “abertura” da escola à 

comunidade, com o intuito de criar laços de amizade e solidariedade (Alves de Sá, 2007). 

Monteiro (2009) investigou as estratégias mais utilizadas pelos professores, com vista à 

construção da disciplina escolar. As três estratégias que os docentes inquiridos referem utilizar 

com mais frequência (sempre), com percentagens superiores a 50% (73%, 55% e 55%, 

respetivamente), são referir claramente as regras de aula, conversar com os alunos acerca do 

comportamento e apostar na qualidade da relação pedagógica. Conversar com o aluno 

indisciplinado no final da aula, trocar os alunos de lugares, repreender o aluno diretamente, 

elogiar o aluno num momento de comportamento adequado, e repensar metodologias são 

estratégias que os professores mencionam utilizar muitas vezes. Ameaçar o aluno 

indisciplinado é uma estratégia que os professores dizem utilizar nunca (25%), raramente 

(28%) ou às vezes (35%). De acordo com a autora, as ameaças raramente resultam no efeito 

que o professor deseja e, por vezes, o comportamento do aluno é ainda mais agressivo quando 

se vê ameaçado. A ameaça é algo pouco desejável, pois pode promover a desigualdade entre 

os alunos. Tendo em conta a grande percentagem referência à utilização da definição clara de 

regras de aula, no estudo supracitado, faz sentido aprofundar um pouco mais esta temática. 

Alves de Sá (2007) também questionou os docentes sobre o estabelecimento e 

negociação de regras de conduta com os alunos no início do ano letivo. Noventa e três por 

cento dos professores inquiridos respondeu que o faz sempre, sendo que apenas 7% dos 

professores dizem fazê-lo algumas vezes. As restantes frequências, muitas vezes, raramente e 

nunca, não apresentam quaisquer valores. 

Também Renca (2008) questionou os professores acerca do que pensam sobre as 

regras de comportamento na sala de aula e verificou que todos os professores consideram as 



regras como muito importantes/fundamentais/necessárias. O autor afirma que os professores 

são os principais responsáveis pela definição de regras de comportamento na sala de aula. 

Muitas vezes, são mesmo os únicos responsáveis pela sua definição, impondo-as 

unilateralmente aos alunos. No entanto, quase todos os professores defendem a participação 

dos alunos na definição das regras que devem ser respeitadas na sala de aula, pois 

consideram que se os alunos sugerirem e colaborarem no estabelecimento dessas regras, 

mais facilmente se comprometem a cumpri-las. Jesus (2003, cit in Alves de Sá, 2007) também 

se debruçou sobre a participação ativa dos alunos no estabelecimento de regras e afirma que 

as perceções de alunos e de professores são idênticas a este respeito, afirmando ambos que 

estas devem ser definidas em conjunto, para que haja um maior envolvimento e compreensão 

das mesmas. 

 

EXPERIÊNCIA DO PROFESSOR 

A experiência do professor é, também, um fator de influência marcante na construção 

das atitudes e intervenções do mesmo. Esta pode ter um papel decisivo na forma como o 

professor perceciona determinado comportamento e que reação tem perante o mesmo. Neste 

sentido, é pertinente averiguar se existe alguma relação entre a experiência de um professor e 

a forma com atua perante um comportamento de indisciplina. 

A formação dos professores, inicial e contínua, deve ter em conta a temática da 

indisciplina em contexto de sala de aula, uma vez que pode ser uma das maiores dificuldades 

dos professores no início da carreira profissional (Cavaco, 1990; Silva, M.C., 1997; Loureiro, 

1997 cit in Amado et al, 2002). Esta constatação nem sempre se verifica, existindo diversos 

estudos que demonstram não existir grandes diferenças entre os professores em início de 

carreira e os professores com maior experiência profissional. Loureiro (1997, cit in Amado et al, 

2002, p.207), num estudo sobre o desenvolvimento da carreira dos professores, constatou que 

“as relações positivas com os alunos são um traço definidor de inícios de carreira relativamente 

fáceis” e que, pelo contrário, “os problemas disciplinares são um traço marcante de inícios de 

carreira difíceis, chegando, em certos casos, a ser traumáticos”. Amado (2002) aponta, 

também, que não existem diferenças significativas no número de participações disciplinares 

realizadas por professores provisórios e efetivos. 

A forma como os professores, em início de carreira, olham para os comportamentos de 

indisciplina e reagem a estes também é um dos temas onde, nos estudos realizados, não 

existe consenso relativamente às diferenças observadas entre estes e os docentes mais 

experientes. Amado (1989, cit in Amado et al, 2002) verificou que não existem grandes 

diferenças ao analisar as participações disciplinares realizadas pelos professores mais e 

menos experientes, relativamente ao número e à natureza, embora, Oliveira (2002, cit in 

Amado et al, 2002) tenha constatado que existem diferenças consideráveis, quer nas crenças, 

quer nos procedimentos práticos entre estes dois grupos de professores. 

O trabalho de investigação de Santos (1999 cit in Amado et al, 2002) ajuda a interpretar 

as dificuldades de controlo da aula no início de carreira, apontando, como principal fator, a falta 



de planeamento de estratégias para prevenir os comportamentos de indisciplina. Este 

planeamento é fundamental que seja realizado por todos os professores, de forma a tentar 

prevenir o aparecimento desses comportamentos. 

Todos estes problemas relacionados com o controlo disciplinar, por vezes, prolongam-

se no tempo e acompanham o professor ao longo da sua carreira profissional, observando-se 

“um mau estar que se alicerça num percurso de frustrações, insucesso, desvalorização pessoal 

e profissional que, por vezes desemboca no abandono da profissão” (Fontoura, 1992 cit in 

Amado et al, 2002 p.208) e “noutros casos leva à adoção de estratégias de evitamento e de 

negação que podem passar pelo absentismo frequente” (Pinto, 2000 cit in Amado et al, 2002 

p.208) “ou pela ocultação e negação das suas próprias dificuldades” (Estrela, 1992 cit in 

Amado et al, 2002 p.208). Para conseguir ultrapassar estas dificuldades, para além da 

formação inicial ser muito importante, é fundamental que exista nas escolas “dinâmicas 

organizacionais”, para que os professores com dificuldades no controlo da disciplina, 

experientes e no início da carreira, consigam superar estas dificuldades, utilizando o apoio dos 

colegas (Freire, 1999 cit in Amado et al, 2002). Neste sentido, é importante que exista “uma 

oferta de formação no quadro do quotidiano das escolas, em articulação com as entidades 

formadoras, que potencie os saberes dos seus profissionais e que crie dinâmicas de 

entreajuda, assente no diagnóstico das situações, na reflexão e análise das mesmas, e na 

partilha de projetos que articulem os interesses dos professores e dos alunos e o projeto das 

escolas enquanto organização” (Amado et al, 2002 p.209). Deste modo, fica demonstrada a 

importância da partilha de experiências e de saberes relacionados com a aquisição de 

conhecimentos, bem como a estimulação da autoestima profissional (Caldeira, 2000 cit in 

Amado et al, 2002). 

 

 

 

  



METODOLOGIA 

 

OBJETIVO DO ESTUDO 

Para este estudo, formulámos duas questões de partida: 

O que é que os professores consideram ser um comportamento indisciplinado do 

aluno, em contexto de aula? 

Que estratégias os professores referem utilizar, em contexto de aula, para a construção 

de um ambiente de disciplina? 

 

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

Para o preenchimento do nosso instrumento de investigação (questionário), tivemos a 

participação de todos os professores que compõem o departamento de expressões da Escola 

Básica 2,3 Eugénio dos Santos, sendo estes de educação especial, educação física, educação 

musical, educação tecnológica e educação visual de 2º e 3º ciclos, num total de 28 de 

professores. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

O instrumento utilizado foi construído com base em três instrumentos de referência: o 

questionário da tese de mestrado de Isabel Freire (1990), o questionário aos professores do 1º 

ciclo do ensino básico da tese de mestrado de Cátia Alves de Sá (2007) e o questionário aos 

professores de uma tese “Indisciplina e Violência Escolar” de Carlos Monteiro (2009). 

O questionário é constituído por três partes: 

A primeira parte refere-se à identificação pessoal e profissional dos docentes e 

comporta sete questões que dizem respeito ao sexo, idade, formação académica, tempo de 

serviço e disciplina e ano que leciona. Estão questões foram retiradas do questionário aos 

professores do 1º ciclo do ensino básico de Alves de Sá (2007) e do questionário aos 

professores de uma tese “Indisciplina e Violência Escolar” de Carlos Monteiro (2009). 

A segunda parte diz respeito à perceção dos professores perante a indisciplina escolar, 

constituída por uma única questão, dividida em quarenta e dois itens. Cada um destes itens 

corresponde a um comportamento que será categorizado através de uma escala de nada 

grave, pouco grave, grave e muito grave. Esta questão foi construída com base numa das 

questões do questionário de Freire (1990), com um reajustamento, da nossa parte, à realidade 

de hoje. 

A terceira e última parte do questionário diz respeito à construção da disciplina, onde 

temos como objetivo perceber que estratégias os professores utilizam para criar um ambiente 

de disciplina em contexto de aula. É composta por um conjunto de seis perguntas, sendo que 

quatro destas têm a possibilidade de justificar a sua opinião e de desenvolver mais a questão 

em si. Estas questões dizem respeito à responsabilidade do professor perante a 

disciplina/indisciplina, à importância que é atribuída ao regulamento interno, à importância do 

envolvimento dos encarregados de educação e ao estabelecimento de regras. A última 



pergunta desta parte está dividida em dezoito itens, correspondentes a diversas estratégias 

utilizadas pelos professores, utilizando uma escala frequência de nunca, algumas vezes, com 

frequência e muitas vezes. Esta terceira parte teve como base os questionários de Freire 

(1990) e de Alves de Sá (2007). 

 

Questões de Partida 
O que queremos saber 

concretamente 
Objetivos 

Questão para o 
questionário (n.º) 

“O que é que os professores 
consideram ser um 
comportamento indisciplinado 
do aluno em contexto de 
aula?” 

Se o comportamento de 
indisciplina é comum à 
perceção de todos os 
professores. 

Alencar um conjunto de 
comportamentos 
indisciplinados e o professor 
identifica o que são 
considerados de indisciplina. 

8 (Freire, 1982; Estagiários) 

“Que estratégias os 
professores referem utilizar, 
em contexto de aula, para a 
construção de um ambiente 
de disciplina?” 

Quais as estratégias mais 
utilizadas e quais as 
estratégias menos utilizadas 
pelos professores, para 
construir a disciplina. 

Alencar um conjunto de 
estratégias, de modo a que 
seja possível perceber as 
mais utilizadas pelos 
professores. 

9 (Estagiários) 
10 (Monteiro, 2009) 
11 (Monteiro, 2009) 
12 (Alves de Sá, 2007) 
13 (Alves de Sá, 2007 e 
Monteiro, 2009) 
14 (Freire, 1990 e Regulamento 
Interno do AEES, 2010) 

 

O objetivo da nossa primeira questão de partida é alencar um conjunto de 

comportamentos, onde os professores identificarão os comportamentos que consideram de 

indisciplina, de acordo com a importância que lhe atribuem. Para dar resposta à segunda, 

pretendemos fazer o levantamento de um conjunto de estratégias que os professores utilizam 

para a construção de um ambiente de disciplina, em contexto de aula. Neste sentido, os 

professores poderão indicar os procedimentos a que recorrem para prevenir ou remediar os 

comportamentos de indisciplina na aula, dando-nos a perceber quais as estratégias mais 

utilizadas pelos docentes. 

 

PROCEDIMENTOS 

Numa primeira fase, procedemos à validação do questionário através da aplicação do 

mesmo a quatro professores. Neste processo, recolhemos as suas dúvidas e sugestões 

procedendo, posteriormente, à alteração de algumas questões, com o intuito de as tornar mais 

claras. Após a sua validação, distribuímo-lo, durante uma reunião de departamento de 

expressões, a todos os professores que o compõem, na qual os recolhemos, também, já 

preenchidos. Para o tratamento estatístico dos dados recolhidos, utilizámos o programa SPSS. 

 

 

 

 

 

  



APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Com o intuito de perceber o grau de gravidade que os docentes atribuem aos 

comportamentos dos alunos em contexto de aula, a tabela seguinte apresenta a frequência de 

respostas dos professores para cada comportamento do aluno, com base na escala nada 

grave, pouco grave, grave e muito grave. 

 

Tabela 1 – Comportamentos dos alunos em contexto de aula 

Comportamentos 
Nada 
grave 

Pouco 
grave 

Grave 
Muito 
grave 

Conversar com o colega do lado sem autorização do 

professor 
4,3% 34,8% 60,9% 0,0% 

Fazer barulho (com canetas, cadeiras, bolas, etc.) quando 

se pretende silêncio 
0,0% 8,3% 87,5% 4,2% 

Entrar no espaço de aula a correr 0,0% 8,7% 69,6% 21,7% 

Incentivar os colegas ao mau comportamento 0,0% 0,0% 20,8% 79,2% 

Ameaçar o professor 0,0% 0,0% 4,2% 95,8% 

Não deixar que os colegas ponham dúvidas ao professor 0,0% 0,0% 58,3% 41,7% 

Repetir baixo tudo o que o professor diz 0,0% 8,7% 60,9% 30,4% 

Insultar o professor 0,0% 0,0% 4,2% 95,8% 

Interromper o professor com questões fora do assunto da 

aula 
0,0% 20,8% 70,8% 8,3% 

Circular pelo espaço de aula sem autorização do professor 0,0% 8,3% 62,5% 29,2% 

Magoar propositadamente um colega com um objeto 0,0% 0,0% 8,3% 91,7% 

Faltar às aulas sem razão 0,0% 0,0% 52,2% 47,8% 

Destruir/estragar material escolar (mesas, vidros material 

desportivo, etc.) 
0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 

Ameaçar um colega 0,0% 0,0% 8,3% 91,7% 

Pedir continuadamente ao professor para repetir por falta de 

atenção 
0,0% 8,3% 75,0% 16,7% 

Não trabalhar nas aulas 0,0% 4,2% 62,5% 33,3% 

Demonstrar prazer em ser expulso da aula 0,0% 0,0% 20,8% 79,2% 

Rir em situações em que se pretende o silêncio 0,0% 8,7% 78,3% 13,0% 

Dizer “palavrões” 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 

Sujar o chão propositadamente 0,0% 0,0% 62,5% 37,5% 

Agredir fisicamente um professor 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Discutir alto com um colega 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 

Contar anedotas ao colega do lado 0,0% 13,0% 65,2% 21,7% 

Estar irrequieto (balançar-se continuadamente na cadeira, 
estar sistematicamente aos saltos, etc.)  

0,0% 16,7% 83,3% 0,0% 

Estudar para outra disciplina 0,0% 8,3% 83,3% 8,3% 

Dormir 0,0% 8,7% 47,8% 43,5% 

Chegar atrasado às aulas 0,0% 4,2% 87,5% 8,3% 

Fazer rir os colegas em situações em que se pretende o 
silêncio 

0,0% 0,0% 79,2% 20,8% 

Jogar “ao galo” ou jogos similares 0,0% 4,2% 62,5% 33,3% 



Não trazer o material escolar necessário 0,0% 4,2% 75,0% 20,8% 

Entrar na aula sem pedir autorização 0,0% 12,5% 83,3% 4,2% 

Comer  0,0% 8,3% 62,5% 29,2% 

Atirar objetos pelo ar (papéis, canetas, testemunhos de 
atletismo, etc.) 

0,0% 0,0% 54,2% 45,8% 

Ler jornais ou revistas 0,0% 8,3% 58,3% 33,3% 

Insultar um colega 0,0% 0,0% 29,2% 70,8% 

Recusar-se a obedecer às instruções do professor 0,0% 0,0% 12,5% 87,5% 

Sair da aula sem pedir autorização 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 

Usar o telemóvel sem permissão  0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 

Mascar pastilha elástica 0,0% 25,0% 62,5% 12,5% 

Ter uma opinião divergente do professor 39,1% 43,5% 17,4% 0,0% 

Dar uma resposta errada a uma questão colocada pelo 
professor 

37,5% 41,7% 20,8% 0,0% 

Ouvir música, com ou sem headphones sem autorização do 
professor 

0,0% 4,2% 54,2% 41,7% 

 

 

Depois de analisada a tabela, verificamos que a grande maioria dos professores 

inquiridos (acima dos 90%) indicaram considerar muito graves os seguintes comportamentos: 

agredir fisicamente o professor (100%), ameaçar o professor (95,8%), insultar o 

professor (95,8%), magoar propositadamente um colega com um objeto (91,7%) e 

ameaçar um colega (91,7%). Numa tentativa, da nossa parte, de os categorizar, podemos 

considerar que os comportamentos que colocam ou ameaçam colocar em causa a integridade 

física do professor ou dos alunos são os mais referidos como muito graves. Segundo a 

categorização dos comportamentos de indisciplina efetuada por Monteiro (2009), a maioria dos 

professores por nós inquiridos consideram muito graves os comportamentos que se refletem no 

disfuncionamento das relações formais e informais entre os alunos e em problemas de relação 

professor-aluno. Esta categorização vai ao encontro da estabelecida por Cloes et al (1998, cit 

in Oliveira, 2001), onde os comportamentos referidos com muito graves nas respostas aos 

nossos questionários, inserem-se na dimensão em relação ao professor e na dimensão em 

relação aos colegas, tendo em conta o desrespeito, os conflitos relacionais e as agressões 

físicas e verbais. 

Os comportamentos como fazer barulho (com canetas, cadeiras, bolas, etc.) 

quando se pretende silêncio (87,5%), chegar atrasado às aulas (87,5%), estar irrequieto 

(balançar-se continuadamente na cadeira, estar sistematicamente aos saltos, etc.) 

(83,3%), estudar para outra disciplina (83,3%) e entrar na aula sem pedir autorização 

(83,3%) foram considerados pela maioria dos professores com sendo graves. Outros 

comportamentos como rir ou fazer rir os colegas em situações em que se pretende o 

silêncio (78,3% e 79,2%, respetivamente), pedir continuadamente ao professor para repetir 

por falta de atenção (75,0%), não trazer o material escolar necessário (75,0%) e 

interromper o professor com questões fora do assunto da aula (70,8%) foram também 

apontados, por muitos professores, como graves. Deste modo, conseguimos perceber que os 



professores consideram graves os comportamentos que tendem a perturbar o bom 

funcionamento da aula propriamente dita. Seguindo a linha de categorização elaborada por 

Monteiro (2009), os docentes por nós inquiridos consideram como graves os comportamentos 

que se inserem na categoria do desvio às regras de trabalho em contexto da sala de aula, que 

diz respeito ao incumprimento das regras necessárias ao desenrolar da aula. No caso da 

categorização efetuada por Cloes et al (1998, cit in Oliveira, 2001), os comportamentos 

referidos pelos docentes por nós inquiridos, inserem-se dentro da dimensão de comportamento 

geral e dimensão relativa à atividade física, onde o autor inclui os comportamentos como 

ausência às aulas, não trazer o material adequado, abandono da atividade, desrespeito pelo 

material e perturbação do ambiente. Corroborando os resultados dos nossos questionários, 

Renca (2008) concluiu que os docentes por ele estudados consideram que a maioria dos 

comportamentos desajustados que ocorrem dentro das aulas são graves, e descreve, a título 

de exemplo, os seguintes comportamentos: o aluno não cumprir a ordem de saída da sala de 

aula, desrespeitando o docente como figura de autoridade; o aluno falar, comer ou usar 

telemóvel na aula; o aluno chegar atrasado e o aluno dizer palavrões. 

Depois de analisar as categorias diferenciadas por Campos da Silva (2007), podemos 

verificar que os comportamentos considerados muito graves nas respostas aos nossos 

questionários não se inserem em nenhuma das categorias estabelecidas pelo autor, visto que 

os comportamentos que colocam ou ameaçam colocar em causa a integridade física dos 

indivíduos não são contemplados em nenhuma das sete categorias. Assim, se quiséssemos 

fazer uma analogia entre as respostas aos nossos questionários e a categorização dos 

comportamentos efetuada por Campos da Silva (2007), podemos induzir que esta 

categorização apenas comtempla os comportamentos que os nossos docentes consideram 

como graves. Contudo, é importante referir que o autor acima citado estudou a frequência com 

que ocorrem os comportamentos de indisciplina e não a perceção que os docentes têm da 

gravidade dos mesmos, pelo que os dados poderão não ser totalmente comparáveis com os 

resultados por nós obtidos. 

Ter uma opinião divergente do professor (39,1% - nada grave; 43,5% - pouco grave) 

e dar uma resposta errada a uma questão colocada pelo professor (37,5% - nada grave; 

41,7% - pouco grave), foram comportamentos considerados pouco ou nada graves pela grande 

maioria dos docentes. Face a estes resultados, pensamos que o facto de um aluno ter uma 

opinião divergente do professor, por si só, não deve ser considerado um comportamento de 

indisciplina, uma vez que o aluno tem o direito de expressar a sua opinião, desde que o faça de 

forma correta e educada. Por sua vez, responder incorretamente a uma questão colocada pelo 

professor, não implica, necessariamente, que o aluno esteja desatento, pelo que também não 

deve ser considerado um comportamento indisciplinado, desde que também seja de forma 

correta. Se o professor repreender o aluno por responder erradamente, de certa forma, poderá 

inibi-lo de participar na aula, ao contrário do que é pretendido, em que o professor, por norma, 

incentiva o aluno a participar durante a aula. 

 



Depois de analisar o grau de gravidade que os docentes atribuem aos comportamentos 

dos alunos na aula, estes foram inquiridos sobre a responsabilidade que têm na disciplina e 

indisciplina em contexto de aula.  

 

Tabela 2 - Professor como responsável pela disciplina em contexto de aula 

Resposta Percentagens 

Sempre 91,7% 

Muitas vezes 4,2% 

Às vezes 4,2% 

 

 

Tabela 3 - Professor como responsável pela indisciplina em contexto de aula 

 

 

 

 

 

 

 

Observando as tabelas acima apresentadas, verificamos que, quando questionados 

acerca da responsabilidade do professor pela disciplina em contexto de aula, a maioria dos 

docentes por nós inquiridos respondeu serem sempre responsáveis (91,7%). Contudo, ao 

serem questionados quando à responsabilidade pela indisciplina, as opiniões dividem-se. 

Aproximadamente 42% dos docentes inquiridos responde ser responsável pela indisciplina 

apenas às vezes e uma pequena percentagem dos docentes diz ser sempre o responsável 

(8,3%). Onze dos professores inquiridos justificam a sua resposta argumentando que, em 

algumas situações, os comportamentos de indisciplina têm como causa o aluno ou outros 

fatores externos à aula, como fica demonstrado pelos excertos a seguir apresentados: 

 

“Cabe aos professor impor a disciplina embora nem sempre esta esteja totalmente na sua mão, 

uma vez que atualmente muitos alunos desafiam a autoridade do professor, manifestando 

comportamentos de desvio e desrespeito.” 

 

“Se as regras não estiverem devidamente definidas; se alterar as suas atitudes 

constantemente; se não houver firmeza, bom senso e justiça.” 

 

“Por vezes certas estratégias utilizadas pelo professor levam a que haja comportamentos de 

indisciplina.” 

Resposta Percentagens 

Sempre 8,3% 

Muitas vezes 29,2% 

Às vezes 41,7% 

Raramente 20,8% 



Os resultados do nosso estudo vão ao encontro dos dados de Alves de Sá (2007), 

onde 45% dos professores referem ser responsáveis pela indisciplina algumas vezes, 24% 

consideram que o professor poderá ser responsável muitas vezes e 22% raramente atribuem 

as culpas à figura do professor. Contrariamente, Renca (2008) refere que, segundo as 

correntes pedagógicas, o professor é o principal agente da indisciplina e é o responsável pela 

organização da aula, reportando-se diretamente ao bom ou mau funcionamento da aula e 

indiretamente às regras estabelecidas. Teixeira (2007) partilha a mesma opinião e refere que 

são as correntes pedagógicas que responsabilizam e acusam os professores pelos atos 

indisciplinados nas aulas, muitas vezes ocorridos pela “organização deficiente do espaço da 

aula”. O professor como organizador da aula é o principal responsável pela prevenção da 

indisciplina em contexto de aula. Um bom organizador é um professor que prepara as aulas e 

incentiva os alunos para a melhoria do clima de aula, contribuindo para a diminuição das 

manifestações de indisciplina. Estrela (1998, cit in Renca, 2008, p.33) refere que “enquanto os 

bons organizadores estabelecem bem as regras e dão diretivas precisas, apresentam 

claramente as suas expectativas quanto aos comportamentos dos alunos, respondem a estes 

de forma consistente, intervêm mais prontamente para parar o desvio e utilizam mais 

frequentemente as regras em caso de indisciplina. Os professores maus organizadores utilizam 

regras vagas e não reforçáveis, dão diretivas pouco precisas, comunicam ambiguamente as 

suas expectativas, são inconscientes nas suas respostas à maior parte dos comportamentos 

desviantes dos alunos, ignoram mais vezes esses comportamentos, não evocam as suas 

consequências e reagem com lentidão”. Fernandes (2001 cit in Renca, 2008) refere que, para 

além do estabelecimento de regras, o professor deve estar “atento e disposto a encorajar e a 

reforçar os comportamentos que demonstram interesse e empenho. Se recompensar os seus 

alunos com gestos e palavras que traduzem a sua satisfação, se valorizar os bons 

procedimentos, criará na sua aula um clima mais afetivo e fraterno. 

 

 

Com vista a perceber quais as estratégias enunciadas como mais e menos utilizadas 

pelos professores inquiridos, de acordo com a escala nunca, algumas vezes, com frequência 

ou muitas vezes, procedemos à apresentação dos resultados representados na tabela abaixo. 

Neste mesmo sentido, pretendemos dar ênfase àquelas que mais sobressaem, em cada uma 

das frequências. 

 

  



Tabela 4 - Frequência com que utiliza as estratégias em contexto de aula 

Estratégias Nunca 
Algumas 

Vezes 
Com 

Frequência 
Muitas 
Vezes 

Advertir o aluno, perante um comportamento irregular, 
alertando-o para a necessidade de evitar tal tipo de conduta 

0,0% 9,0% 45,5% 45,5% 

Dar ordem de saída da aula 31,8% 63,6% 4,5% 0,0% 

Dizer, muito claramente, aos alunos como se devem 
comportar 

0,0% 27,3% 31,8% 40,9% 

Conversar com os alunos de forma moralizadora perante 
comportamentos inadequados 

4,3% 39,1% 34,8% 21,7% 

Repreender o aluno diretamente 0,0% 39,1% 30,4% 30,4% 

Repreender, no geral (sem indicar quem é), os alunos que 
se portam mal 

14,3% 52,4% 23,8% 9,5% 

Ameaçar com um castigo 15,0% 70,0% 15,0% 0,0% 

Mudar os alunos de lugar 14,3% 57,1% 19,0% 9,5% 

Olhar fixamente para os alunos que se portam mal 4,8% 47,6% 33,3% 14,3% 

Conversar com os alunos perturbadores no final da aula 0,0% 27,2% 45,5% 27,3% 

Conversar com o diretor de turma sobre os alunos 
perturbadores da aula 

0,0% 59,1% 18,2% 22,7% 

Contactar diretamente os encarregados de educação 5,0% 65,0% 20,0% 10,0% 

Elogiar os alunos com bom comportamento 0,0% 17,4% 30,4% 52,2% 

Elogiar o aluno quando melhora o seu comportamento 0,0% 13,0% 34,8% 52,2% 

Baixar a nota dos alunos quando se portam mal 36,8% 52,6% 5,3% 5,3% 

Dizer à turma para ajudar os alunos que se portam mal a 
melhorar o seu comportamento 

13,0% 39,1% 26,1% 21,7% 

Variar a maneira de ensinar 5,0% 40,0% 30,0% 25,0% 

Dar a entender que quem manda é o professor 0,0% 31,6% 47,4% 21,0% 

 

 

Observando a   



Tabela 4, verificamos que a maioria dos professores indicou como estratégias muitas 

vezes utilizadas elogiar o aluno com bom comportamento, elogiar o aluno quando 

melhora o comportamento (ambas 52,2%) e dizer, muito claramente, aos alunos como se 

devem comportar (40,9%). No estudo de Freire (1990), 50% dos inquiridos elogiam com 

frequência e outros 40% elogiam muitas vezes o aluno quando melhora o comportamento. 

Neste mesmo estudo, 60% dos inquiridos dizem, muito claramente, aos alunos como se devem 

comportar com frequência e 20% fazem-no muitas vezes. Alguns destes resultados também 

vão ao encontro das investigações de Monteiro (2009) e Alves de Sá (2007). No primeiro, 65% 

dos professores referem que conversam sempre com o aluno, no momento da infração, 

enquanto 45% dizem aguardar pelo final da aula para conversar em particular com o aluno. No 

segundo, grande percentagem dos inquiridos refere sempre dialogar com o aluno e tentar 

perceber as razões subjacentes ao seu comportamento (69% e 73%, respetivamente), sendo 

que a autora defende que toda a relação entre o professor e o aluno deve assentar num 

diálogo constante, aberto, construtivo e, sobretudo, conducente a uma melhoria de todo o 

comportamento e atividade pedagógica. À semelhança dos resultados por nós obtidos, elogiar 

o aluno com um comportamento adequado parece ser uma estratégia muito utilizada pela 

amostra de Monteiro (2009). Consideramos que é fundamental reforçar positivamente os bons 

comportamentos dos alunos, pois esta é uma boa forma de incrementar este tipo de 

comportamentos, uma vez que, de uma forma geral, os alunos gostam de receber elogios e 

esforçam-se para tal. 

Conversar com os alunos perturbadores no final da aula e dar a entender que 

quem manda é o professor são estratégias utilizadas com frequência por 45,5% e 47,4% dos 

professores, respetivamente. A primeira estratégia vai mais ao encontro dos resultados obtidos 

por Freire (1990), atendendo que 60% dos professores refere falar com frequência com os 

alunos no fim da aula e 30% fala raramente. A nosso ver, é importante que o professor 

converse com os alunos perturbadores no final da aula, tentando perceber as razões desses 

comportamentos e ajudando-os a melhorar. Apesar disso, o que é válido numa situação, noutra 

pode não resultar. Dependendo dos alunos ou da situação com que o professor se depara, 

pode ser necessário repreender o aluno em frente à turma ou em privado e, assim, 

consideramos que o docente deverá ter isso em conta na maneira como gere os imprevistos 

que surgem em contexto de aula. Quanto à segunda estratégia referida, os resultados da 

autora são completamente opostos aos nossos, tendo em conta que 60% respondeu fazê-lo 

raramente e 20% refere nunca o fazer. Por vezes, esta estratégia poderá ser, ou não, a melhor 

solução perante um comportamento inadequado, o que talvez explique os resultados 

contraditórios da autora em relação aos nossos. Um professor, quando intervém desta forma, 

está a impor a sua autoridade e, de acordo com Siedentop (1998), estará a ignorar o sistema 

social dos alunos, o que não é o mais desejado. Porém, quando a autoridade do professor é 

sistematicamente posta em causa, pode tornar-se necessário aplicar esta estratégia. 

Advertir o aluno, perante um comportamento irregular, alertando-o para a 

necessidade de evitar tal tipo de conduta é algo que 91% dos professores faz com 



frequência ou muitas vezes e nenhum diz nunca o fazer (0%). No nosso entender, faz todo o 

sentido esta estratégia ser das mais utilizadas, pois um professor não deve ficar indiferente 

perante o comportamento indisciplinado, caso contrário, outros semelhantes poderão acontecer 

e tornar-se um “ciclo vicioso”. A abstração dos professores face à indisciplina na sala de aula é 

altamente negativa, na medida em que quanto mais se abstraem, mais a indisciplina cresce e 

mais difícil é extingui-la (Alves de Sá, 2007). Neste seu estudo, ainda há uma pequena 

percentagem de professores (9%) que diz abstrair-se sempre perante este tipo de 

comportamentos, ao contrário das respostas de Monteiro (2009), com uma percentagem nula 

para nunca ignora este tipo de comportamentos. Numa outra perspetiva, este chama a atenção 

para a maneira como o professor adverte o aluno, pois os alunos podem ter uma reação 

inversa ao pretendido e fazer pior. Não nos podemos esquecer que os alunos não são todos 

iguais e, desta forma, podem não reagir todos da mesma forma, pelo que, como já foi referido e 

dependendo dos casos, deve ser ponderada a forma como é feita a repreensão, evitando 

sempre a ridicularização por parte dos colegas. Já na avaliação do programa de investigação 

BTES, Fisher et al (1980, cit in Carreiro da Costa, 1991) apontou com um dos diversos 

resultados principais que uma maior frequência de repreensões, dirigidas aos alunos com 

comportamentos inapropriados, mostrou-se negativamente associada aos níveis de 

aprendizagem. Ou seja, é extremamente importante a forma como advertimos um aluno e a 

frequência com que o fazemos, podendo contribuir para o insucesso do mesmo. Neste sentido, 

pensamos que a advertência ao aluno deve ser de forma individualizada, evitando a 

humilhação perante os colegas, e que o professor deve ouvir o que o aluno tem para dizer. Por 

sua vez, o professor deve dirigir a repreensão ao comportamento indisciplinado do aluno e não 

ao aluno em si, evitando que este a entenda como algo pessoal (Documentos de apoio de 

estratégia de inclusão de educação física de António Rosado, 2011). 

Ameaçar os alunos indisciplinados com um castigo é uma estratégia que a maioria 

dos nossos inquiridos referiu utilizar apenas algumas vezes (70%), o que vai ao encontro dos 

resultados obtidos por Freire (1990), com 70% a responder que raramente ameaça com 

castigos, e por Monteiro (2009), onde os professores apontaram utilizá-la raramente ou às 

vezes (28% e 35%, respetivamente). Para Alves de Sá (2007), as ameaças raramente resultam 

no efeito que o professor deseja e, por vezes, o comportamento é ainda mais agressivo quando 

se vê ameaçado. Siedentop (1983) refere que os professores têm a tendência de reagir 

negativamente aos comportamentos indisciplinados, sendo o castigo a estratégia mais 

utilizada, o que nos leva a crer que os professores inquiridos têm uma reação adequada 

perante estes comportamentos. Segundo o autor, os professores tendem a ter uma reação 

negativa ou corretiva com os alunos quando se portam mal e utilizam muitas expressões como 

“calem-se”, “prestem atenção”, “shhh”, contudo, são raras as expressões como “obrigada”, 

“hoje estás muito atento” ou “estou muito contente pelo modo como a classe se está a 

comportar hoje”, isto é, o professor deve elogiar o bom comportamento dos alunos, de forma a 

melhorar o clima relacional e manter a disciplina, o que coincide muito com os primeiros 



resultados apresentados, onde a grande maioria menciona elogiar o comportamento do aluno 

muitas vezes. 

O contacto com os encarregados de educação é uma estratégia que a maioria dos 

docentes por nós inquiridos refere utilizar apenas algumas vezes (65%), contrariamente às 

respostas obtidas por Alves de Sá (2007), com apenas 33% a recorrer ao encarregado de 

educação, sendo que 40% diz recorrer muitas vezes e 20% sempre. Na opinião desta, a família 

é uma peça fundamental, que deve estar presente em todas as atividades escolares dos seus 

educandos. Cabe à escola estar em permanente contacto com os encarregados de educação, 

informando-os de todo o processo escolar e obtendo informações dos alunos por parte dos 

encarregados de educação. Monteiro (2009) obteve resultados muito aproximados aos de 

Alves de Sá (2007), onde 36,67% dizem participar a ocorrência ao encarregado de educação 

às vezes, 30% fazem-no muitas vezes e 26,67% sempre, pois os pais/encarregados de 

educação devem ter conhecimento do percurso dos seus educandos, da sua atividade na 

escola, quer seja esta positiva ou negativa (neste caso, podem tentar corrigi-la). Isto leva-nos a 

pensar que talvez devesse haver mais frequência no contacto com os encarregados de 

educação e não apenas algumas vezes. No entanto, por outro lado, parece-nos que os nossos 

resultados são mais semelhantes aos resultados obtidos por Freire (1990), com 40% a 

responder que raramente o faz e 30% nunca o faz. Na mesma linha de pensamento, apenas 

dois dos professores entrevistados por Renca (2008) mencionaram enviar recado na caderneta 

para o encarregado de educação. 

Uma metodologia nunca ou algumas vezes utilizada, respetivamente por 31,8% e 

63,6% dos professores da nossa amostra é a ordem de saída da sala de aula, resultados 

estes que se assemelham muito aos de Monteiro (2009), pois, segundo este, não é expulsando 

o aluno da sala que conseguimos alterar o seu comportamento, sendo mais importante uma 

boa conversa, uma advertência, uma chamada de atenção e/ou uma correção eficaz do 

comportamento do aluno, mas fazer com que o mesmo permaneça na sala, ouça o que o 

professor diz e compreenda que está a comportar-se de forma incorreta, perturbando os seus 

colegas e o professor. Outra opinião muito semelhante à da nossa amostra é a dos inquiridos 

por Freire (1990), onde 100% responde que raramente manda um aluno perturbador sair da 

aula. Muito pelo contrário, Renca (2008) verifica que a sanção mais utilizada pelos professores, 

para manter o controlo na sala de aula e para conseguir o ambiente que lhe permita ensinar os 

alunos, é a ordem de saída da aula. Os entrevistados referiram que os procedimentos 

adotados envolvem, por norma, vários momentos, começando com advertências ou chamadas 

de atenção orais, muitas vezes repetidas mais do que uma vez, mas, quando os alunos teimam 

em não respeitar as orientações, acabam por receber ordem de saída da sala de aula. 

À semelhança desta estratégia, baixar a nota dos alunos quando se portam mal é 

uma estratégia muito pouco utilizada pelos docentes por nós inquiridos, sendo que 36,8% diz 

nunca o fazer e 52,6% diz que o faz algumas vezes. Cinquenta por cento e 30% dos 

professores inquiridos por Freire (1990) referiu que nunca e raramente baixa a nota, 

respetivamente, ao contrário dos 20% que referiram baixar a nota com frequência. Na nossa 



perspetiva, faz sentido que haja esta variedade de frequência de respostas, pois estas podem 

variar consoante as disciplinas e os respetivos critérios de avaliação, onde, para algumas, as 

atitudes e os comportamentos são contabilizados na classificação do aluno e, para outras, o 

mesmo não acontece. 

Variar a maneira de ensinar divide muito as opiniões dos inquiridos, sendo que 40% 

refere variar o ensino algumas vezes, 30% com frequência e 25% sempre. No estudo realizado 

por Alves de Sá (2007), 18% dos professores optam por diversificar sempre as estratégias de 

ensino e/ou adotar outros conteúdos programáticos, 49% optam por esta diversificação muitas 

vezes, 33% algumas vezes e ninguém assinala as frequências raramente e nunca, ao contrário 

dos nossos 5% que dizem nunca variar o seu estilo de ensino. Através dos dados referidos, 

verificamos que, em ambos os estudos, existe uma percentagem reduzida de docentes que 

utilizam esta estratégia sempre. Contudo, esta estratégia é utilizada, maioritariamente, com 

frequência/muitas vezes ou algumas vezes. Para a autora, é crucial que os professores adotem 

medidas individualizadas e recorram a metodologias e estratégias interessantes, de forma a 

captarem a atenção e o gosto dos alunos pelos trabalhos a desenvolver. Já no estudo de Freire 

(1990), as respostas são muito homogéneas, atendendo que 80% diz variar a maneira de 

ensinar com frequência e 10% muitas vezes. 

 

 

A propósito do estabelecimento de regras e da sua importância no funcionamento das 

aulas, os docentes foram questionados para sabermos se estabeleciam regras de conduta em 

contexto de aula. 

 

Tabela 5 - Estabelecer regras com os alunos 

Resposta Percentagem 

Sim 95,8 

Não responde 4,2 

 

 

Como podemos constatar na tabela acima, a maioria dos professores indicaram que 

estabelecem regras de conduta nas suas aulas, o que consideramos ser indispensável para 

alcançarmos uma educação sensível à disciplina. Os resultados por nós obtidos vão ao 

encontro da opinião de Monteiro (2009), que considera imprescindível que os alunos tenham 

conhecimento das regras pelas quais se vão reger ao longo do ano letivo, as interiorizem e as 

apliquem nas aulas. Também Siedentop (1998), considera que, para existir disciplina na em 

contexto de aula, o professor deve definir e desenvolver comportamentos apropriados que 

dependem dos objetivos educacionais estabelecidos e do contexto onde se inserem. As 

respostas aos nossos questionários vão, também, ao encontro dos resultados alcançados por 

Alves de Sá (2007) e por Renca (2008), em que 97% e 100% dos professores, respetivamente, 



indicam que estabelecem sempre regras de conduta na sala de aula. Estas regras são 

essenciais para que se consiga criar um ambiente organizado que permita e facilite as 

interações, a comunicação e, por consequência, a aprendizagem (Renca, 2008). 

Dos docentes por nós inquiridos, doze afirmam que estabelecem as regras no início do 

ano, sendo que sete indicaram que poderiam relembrar ou estabelecer novas regras sempre 

que necessário. Esta linha de pensamento fica bem demonstrada quando analisamos alguns 

excertos retirados das respostas aos questionários realizados: 

 

 “No início do ano, são feitas em conjunto. Durante o ano, quando acontece algum caso, todos 

refletimos sobre o mesmo.” 

 

“ Sempre no início do ano letivo e serão registadas no caderno diário da disciplina.” 

 

“No início do ano ou quando se verifica mau comportamento da turma na aula” 

 

“No início do ano e sempre que seja necessário relembrar”. 

 

Corroborando as respostas aos nossos questionários, Monteiro (2009) considera a 

primeira aula essencial, pois o modo como ela decorre poderá ser condicionante em aulas 

futuras. É fundamental que, na primeira aula, se estabeleça um sistema claro e justo de regras, 

discutidas com os alunos, para não deixar qualquer margem de incerteza que estes poderão 

aproveitar para não as respeitar. Porém, estas, não só devem ser definidas no início do ano 

letivo, como devem ser relembradas sempre que for necessário.  

Quando questionados de como procedem para estabelecer estas regras, nove 

professores indicaram que as estabelecem juntamente com os alunos, existindo, contudo, oito 

docentes que apenas informam os seus alunos das regras a serem respeitadas. Estas 

respostas vão ao encontro de Renca (2008), que afirma que os professores são os principais 

responsáveis pela definição de regras de comportamento na aula, impondo-as, por vezes, de 

forma unilateral aos alunos. No entanto, quase todos os professores do seu estudo defendem a 

participação dos alunos na definição das regras, pois consideram que, se estes sugerirem e 

colaborarem no estabelecimento das mesmas, mais facilmente se comprometem a cumpri-las. 

Alves de Sá (2007) refere que, no processo de aprendizagem, deve existir uma relação 

interpessoal entre o professor e os alunos, contribuindo para o desenvolvimento da disciplina 

na aula.  

O facto de o professor estabelecer as regras em conjunto com os alunos, leva-nos a 

crer que este tem em consideração e integra o sistema social dos alunos, contribuindo, assim, 

para a manutenção de um bom clima da aula ou, por outras palavras, assegurar o equilíbrio 

ecológico da aula (Siedentop, 1998). Este equilíbrio deve existir ao longo do ano e deverá estar 

presente, também, na apresentação e definição das regras de sala de aula, para que estas 



sejam aceites e respeitadas por todos e, assim, se consiga estabelecer um ambiente 

disciplinado em contexto de aula.  

 

 

O regulamento interno é um documento orientador da atividade de qualquer instituição 

escolar, pelo que optámos por questionar os docentes acerca da sua importância na 

construção da disciplina em contexto de aula. 

 

Tabela 6 - Importância do Regulamento Interno 

Escala Percentagem 

Fundamental 66,7 

Importante 29,2 

Pouco Importante 4,2 

 

 

Ao analisar a tabela acima apresentada, verificamos que a maioria dos docentes 

(66,7%) refere que o regulamento interno é fundamental para a construção da disciplina em 

contexto de aula e 29,2% refere-o como sendo importante. Existe, porém, uma percentagem 

muito reduzida de professores que o indicaram como pouco importante para a construção da 

disciplina em contexto de aula. Os resultados alcançados no nosso estudo são muito idênticos 

aos obtidos por Monteiro (2009), onde 55% dos professores consideram o regulamento interno 

como fundamental, 41,67% referem-no como sendo importante e apenas 3,33% indicaram 

como mais ou menos importante. 

Ao justificar a sua escolha, quinze dos professores questionados veem o regulamento 

interno como um documento orientador da sua atividade enquanto docente, e dos restantes 

membros da comunidade educativa, justificando as suas respostas da seguinte forma: 

 

“O regulamento interno define as regras de funcionamento do agrupamento com os deveres e 

direitos de todos” 

 

“O regulamento interno tem por função regular e definir as regras tanto em relação à disciplina, 

como o funcionamento da escola/agrupamento” 

 

“O relacionamento humano dentro das instituições está sempre norteado por diretrizes” 

 

“É regulamento interno que serve de guião para todos os alunos e professores, de forma a que, 

todos possam ter as regras bem definidas.” 

 

“É a base de trabalho de trabalho de professores e alunos, com as suas normas específicas.” 



 

Seguindo esta linha de pensamento, torna-se importante que a escola possua um 

regulamento interno e que o faça cumprir, de modo a construir a disciplina escolar, 

fomentando, assim, o cumprimento de regras por parte dos alunos e atribuindo-lhes algumas 

responsabilidades que serão muito importantes no decorrer das suas vidas (Monteiro, 2009). 

No nosso entender, é importante que o professor apresente e trabalhe o regulamento interno 

com os alunos, pois este comtempla todos os seus direitos e deveres. 

 

 

Finalizando a análise e discussão dos resultados, tal como foi referido anteriormente, a 

indisciplina é um fenómeno complexo, pelo que, ao tratar este tema, temos de ter em conta 

variáveis como a sociedade, a família e a escola, ou seja toda a comunidade educativa. Deste 

modo, considerámos pertinente inquirir os docentes acerca da importância do envolvimento 

dos encarregados de educação na construção da disciplina em contexto de aula. 

 

  



Tabela 7 - Envolvimento dos encarregados de educação na construção da disciplina 

 

 

 

 

 

 

Ao analisarmos a tabela acima apresentada verificamos que a grande maioria dos 

professores inquiridos (95,8%) refere este envolvimento como importante, sendo que somente 

4,2% indica o contrário. Ao justificarem a sua escolha, onze docentes referem que os 

encarregados de educação devem ser parceiros da escola na construção da educação dos 

seus educandos, apontando duas formas para que esta parceria se estabeleça: através de 

contactos frequentes entre os encarregados de educação e a escola (16 respostas) e através 

do acompanhamento do seu educando em casa, incutindo-lhe regras e assegurando o seu 

cumprimento (6 respostas). Para melhor compreender o modo como os professores referem 

que deve ser realizados o contacto entre os encarregados de educação e a escola, 

apresentamos um conjunto de excertos que melhor expressa esta ideia: 

 

“Os pais são parceiros fundamentais na construção da disciplina dos seus educandos.” 

 

“Deverá haver um contacto constante, quer via telefone quer via presencial, caso a situação o 

exija. Quanto maior a cooperação, mais possibilidades de sucesso.” 

 

“Estar em constante contacto com o diretor de turma e professores via caderneta, reunião ou 

contacto telefónico.” 

 

“Esse envolvimento deve ser diário, uma vez que os pais devem todos os dias incutir regras e 

exigir comportamentos de respeito e educação aos seus filhos, transmitindo-lhes no dia-a-dia 

valores e princípios.” 

 

“Feedback entre escola/família; Entrevista baseada na rotina, ficando a saber os pontos fortes 

e fracos para serem desenvolvidos nos dois contextos.” 

 

Tal como refere Monteiro (2009), os pais devem ter uma participação ativa na vida 

escolar dos seus educandos, participando, quer na elaboração das políticas educativas, quer 

na sua implementação, contribuindo, assim, para a construção de uma linguagem comum, que 

deve existir na escola e em casa. Segundo o mesmo autor, os alunos que no seu seio familiar 

têm regras claramente definidas, têm maior facilidade em cumprir as regras estabelecidas pela 

escola.  

Respostas Percentagem 

Sim 95,8 

Não 4,2 



Para além desta tarefa dos pais, a escola tem a responsabilidade de estabelecer o 

contacto com os encarregados de educação, mantendo-os informados de todo o processo 

escolar dos seus educandos. Este contacto tem como objetivo envolver a família em todas as 

atividades escolares, pois ainda existem muitos encarregados de educação que não têm 

consciência das suas funções e responsabilidades na tarefa de educar (Alves de Sá, 2007). 

Embora a grande maioria dos professores inquiridos (95,8%) considere importante o 

envolvimento dos encarregados de educação na construção da disciplina em contexto de aula, 

estes revelam contactar diretamente com os encarregados de educação somente algumas 

vezes. Este facto leva-nos a pensar que, apesar de os docentes não estabelecerem este 

contacto direto, fazem-no indiretamente através do diretor de turma, sendo esta uma das suas 

funções (Regulamento Interno da Escola Básica Eugénio dos Santos, 2010/2014). 

 

  



CONCLUSÕES 

 

Depois de analisar os dados recolhidos e de os confrontar com a bibliografia de apoio, 

podemos retirar algumas conclusões, tentando, desta forma, dar resposta às nossas duas 

questões de partida. 

Em resposta à nossa primeira questão – o que é que os professores consideram ser 

um comportamento indisciplinado do aluno, em contexto de aula? – tentámos verificar qual a 

perceção que os professores têm quanto à gravidade de um comportamento. Assim, podemos 

considerar que os comportamentos assinalados como graves ou muito graves são aqueles que 

os professores percecionam como comportamentos de indisciplina. Por outro lado, os 

comportamentos assinalados como nada ou pouco graves, não são vistos como tal. 

Através das respostas aos questionários, podemos verificar que as opiniões dos 

professores são concordantes relativamente ao nível de gravidade que atribuem aos 

comportamentos dos alunos. Para a maioria dos docentes, os comportamentos que colocam 

ou ameaçam colocar em causa a integridade física dos professores ou dos alunos são 

considerados muito graves. Por outro lado, os comportamentos que prejudicam o bom 

funcionamento da aula, propriamente dita, são considerados, pela maioria dos docentes, como 

graves. Já ter uma opinião divergente do professor e dar uma resposta errada foram apontados 

como pouco ou nada graves, ou seja, não são considerados, pelos professores, 

comportamentos indisciplinados. 

Em relação à nossa segunda questão de partida – que estratégias os professores 

referem utilizar, em contexto de aula, para a construção de um ambiente de disciplina? –, 

tentámos apurar quais as estratégias mais utilizadas pelos professores, através de uma escala 

de frequência de utilização. 

Podemos constatar que o estabelecimento de regras é uma estratégia utilizada por 

todos os docentes, podendo este ser feito no início do ano e/ou sempre que necessário. Elogiar 

o comportamento do aluno e adverti-lo perante um comportamento inapropriado são 

estratégias utilizadas muitas vezes. Porém, esta advertência não se resume, apenas, a 

repreender o aluno, mas, também, dialogar com ele, percebendo as razões que o levaram a tal 

conduta e fazê-lo compreender a necessidade de evitar este tipo de comportamento. Uma 

estratégia que os professores também referem utilizar com frequência é dar a entender que 

quem manda é o professor. Por outro lado, duas estratégias que foram identificadas como 

pouco utilizadas (nunca ou algumas vezes) são dar ordem de saída da aula e baixar a nota por 

se portarem mal, o que nos leva a crer que os professores, em geral, optam por não tomar 

medidas drásticas para solucionar os problemas com que se deparam em contexto de aula.  

 

Numa outra perspetiva, tentámos perceber se os professores se consideram 

responsáveis pela disciplina e indisciplina em contexto de aula. Perante os resultados obtidos, 

podemos verificar que, no geral, os professores se consideram sempre responsáveis pela 

disciplina e raramente responsáveis pela indisciplina. 



Apesar de existirem vários fatores que têm influência no ambiente da aula (alunos, 

condições materiais e espaciais, área curricular, entre outros), o professor surge como o 

principal responsável pelo mesmo. Segundo alguns dos autores consultados, sendo o 

professor responsável pela disciplina em contexto de aula, é, também, responsável pela 

indisciplina. 

 

Com o intuito de colmatar a ocorrência de casos de indisciplina, em contexto de aula, 

apresentamos, de seguida, algumas sugestões baseadas na literatura consultada. 

- Saber a opinião dos alunos sobre a disciplina curricular e as respetivas matérias, de 

modo, a criar tarefas motivadoras. 

- Criar desafios aos alunos, recompensando-os pelo esforço e dedicação. 

- Criar atividades de cooperação e de relacionamento, criando um ambiente favorável 

em contexto de aula.  

- Falar com o aluno no final da aula, quando este apresenta um comportamento 

indisciplinado. Deste modo, em conjunto devem perceber e refletir as razões para esse 

comportamento e analisar eventuais soluções para a sua resolução. 

- Apresentar os direitos e deveres dos alunos no início do ano letivo e sempre que seja 

necessário. 

- Os diretores de turma devem falar com os alunos sobre a indisciplina, tentando que 

estes consigam referir alguns exemplos de comportamentos inapropriados, eventuais causas e 

estratégias para colmatar esses comportamentos. 

- Os diretores de turma devem saber o historial familiar dos alunos, para detetar mais 

facilmente as razões que levam o aluno a manifestar determinados comportamentos. Desta 

forma, o docente poderá prestar uma ajuda mais efetiva e eficaz, o que, para além de melhorar 

os comportamentos dos alunos, poderá melhorar a sua relação com o professor. O diretor de 

turma deve também reportar essas informações aos professores do conselho de turma.  

- Demonstrar aos alunos que confia neles, atribuindo-lhes responsabilidades. Trata-se 

de um “acordo” que, indiretamente, o professor estabelece com os alunos: o docente confia 

nos alunos e compreende-os, para que o contrário se verifique. 

- Manifestar entusiasmo pelas aprendizagens e evoluções dos alunos nas matérias, 

motivando-os para as tarefas e evitando, assim, a adoção de comportamentos indisciplinados 

ou fora da tarefa. 

- Demonstrar entusiasmo e elogiar positivamente os alunos que apresentam bons 

comportamentos ou que melhoram o seu comportamento, mostrando-lhes que as boas práticas 

são sempre recompensadas. 

- Demonstrar ao aluno que se preocupa com ele, pois, há muitos alunos que, no ceio 

familiar, não recebem este apoio, pelo que acabam por ter comportamentos inadequados. 

 



- Fazer grupos de trabalho, de modo que os alunos que manifestam comportamentos 

inapropriados trabalhem com os alunos bem comportados, na tentativa que estes últimos 

influenciem os primeiros para os bons comportamentos. 

- Repreender o aluno quando se porta mal, no entanto, não guardar rancores e saber 

elogiá-lo quando tem um bom comportamento. 
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ANEXOS 

 

 
 

 

Caro(a) colega: 

 

Pretendemos realizar um trabalho de investigação, no âmbito do estágio pedagógico do 

mestrado do ensino de educação física dos ensinos básico e secundário, que tem por objetivo 

analisar a perceção dos professores acerca da disciplina e da indisciplina em contexto de aula. 

Neste sentido, pedimos a sua colaboração para o preenchimento do presente 

questionário. Importa referir que o questionário é anónimo e os dados serão utilizados apenas 

no âmbito do presente projeto. 

 

 

 

 

PERFIL DOS INQUIRIDOS 
 

A – DADOS PESSOAIS 
 

1 – Sexo:  Masculino   

Feminino   
 
 

2 – Idade:  Até 25 anos   

Entre 26 e 30 anos  

Entre 31 e 35 anos  

Entre 36 e 40 anos  

Entre 41 e 45 anos  

Entre 46 e 50 anos  

Mais de 51 anos  
 
 
3 – Formação Académica: 

Bacharelato    

Licenciatura    

Mestrado (de Bolonha)   

Pós-graduação    

Mestrado (científico)   

Doutoramento   
 
 
  

Questionário aos professores 



B – DADOS PROFISSIONAIS 
 
4 – Tempo de serviço: 

Até 5 anos    

Entre 6 e 15 anos  

Entre 16 e 25 anos  

Mais de 26 anos  
 
5. Tempo de lecionação na Escola Eugénio dos Santos: 
 

Há menos de 3 anos  

Entre 3 e 5 anos  

Entre 5 e 10 anos  

Mais de 10 anos  

 
 
6 – Disciplina(s) que leciona: 

_________________________________________________________________ 
 
 
7 – Ano(s) de escolaridade que leciona: 

5º  

6º  

7º  

8º  

9º  



8 – Indique o grau de gravidade que tem para si cada um dos comportamentos dos 

alunos em contexto de aula, utilizando a escala, através da realização de uma cruz (X). 

 Nada 
Grave 

Pouco 
Grave 

Grave 
Muito 
Grave 

1a 
Conversar com o colega do lado sem autorização do 
professor 

    

2a 
Fazer barulho (com canetas, cadeiras, bolas, etc.) quando 
se pretende silêncio 

    

3a Entrar no espaço de aula a correr     

4a Incentivar os colegas ao mau comportamento     

5a Ameaçar o professor     

6a Não deixar que os colegas ponham dúvidas ao professor     

7a Repetir baixo tudo o que o professor diz     

8a Insultar o professor     

9a 
Interromper o professor com questões fora do assunto da 
aula 

    

10a Circular pelo espaço de aula sem autorização do professor     

11a Magoar propositadamente um colega com um objeto     

12a Faltar às aulas sem razão     

13a 
Destruir/estragar material escolar (mesas, vidros material 
desportivo, etc.) 

    

14a Ameaçar um colega.     

15a 
Pedir continuadamente ao professor para repetir por falta 
de atenção 

    

16a Não trabalhar nas aulas     

17a Demonstrar prazer em ser expulso da aula     

18a Rir em situações em que se pretende o silêncio     

19a Dizer “palavrões”     

20a Sujar o chão propositadamente     

21a Agredir fisicamente um professor     

22a Discutir alto com um colega     

23a Contar anedotas ao colega do lado     

24a 
Estar irrequieto (balançar-se continuadamente na cadeira, 
estar sistematicamente aos saltos, etc.)  

    

25a Estudar para outra disciplina     

26a Dormir     

27a Chegar atrasado às aulas     

28a 
Fazer rir os colegas em situações em que se pretende o 
silêncio 

    

29a Jogar “ao galo” ou jogos similares     

30a Não trazer o material escolar necessário     

  



 
Nada 
Grave 

Pouco 
Grave 

Grave 
Muito 
Grave 

31a Entrar na aula sem pedir autorização     

32a Comer      

33a 
Atirar objetos pelo ar (papéis, canetas, testemunhos de 
atletismo, etc.) 

    

34a Ler jornais ou revistas     

35a Insultar um colega     

36a Recusar-se a obedecer às instruções do professor     

37a Sair da aula sem pedir autorização     

38a Usar o telemóvel sem permissão      

39a Mascar pastilha elástica     

40a Ter uma opinião divergente do professor     

41a 
Dar uma resposta errada a uma questão colocada pelo 
professor 

    

42a 
Ouvir música, com ou sem headphones sem autorização do 
professor 

    

 
 
8.1 – Caso considere que existem outros comportamentos “Graves” que não constam da 

listagem anterior, indique-os: 

 

1-__________________________________________________________________________ 

2-__________________________________________________________________________ 

3-__________________________________________________________________________ 

4-__________________________________________________________________________ 

5-__________________________________________________________________________ 

 

8.2 – Caso considere que existem outros comportamentos “ Muito Graves” que não 

constam da listagem anterior, indique-os: 

 
1-__________________________________________________________________________ 

2-__________________________________________________________________________ 

3-__________________________________________________________________________ 

4-__________________________________________________________________________ 

5-__________________________________________________________________________ 



9- Na sua opinião, o professor é responsável pela disciplina em contexto de aula com 

que frequência? 

Sempre   

Muitas vezes  

Às vezes  

Raramente  

 

 

10 – Que importância atribui ao Regulamento Interno para a construção da disciplina em 

contexto de aula? 

Fundamental   

Importante   

Pouco importante  

Nada importante  

 
10.1 – Justifique a sua resposta 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
11 – Considera importante existir envolvimento dos Pais/Encarregados de Educação 

para a construção da disciplina em contexto de aula? 

Sim  

Não  

 
11.1 – Justifique a sua resposta 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



 

Caso tenha respondido “sim” à questão 11 responda, por favor, à questão seguinte. 

11.2 – De que forma considera que se deve realizar esse envolvimento? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
12 – Na sua opinião o professor pode ser responsável pela indisciplina em contexto de 

aula com que frequência? 

Sempre   

Muitas vezes  

Às vezes  

Raramente  

Nunca   

 
12.1 – Justifique a sua resposta 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
13 – Estabelece com os seus alunos regras de conduta em contexto de aula? 

Sim  

Não  

 
13.1 – Justifique a sua resposta 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Caso tenha respondido sim à questão 13 responda, por favor, às questões seguintes. 

13.2 – Quando é que estabelece as regras de conduta em contexto de aula? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
13.3 – Como é que estabelece as regras de conduta com os seus alunos? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

14 – Indique a frequência com que utiliza cada uma das estratégias em contexto de aula 

para criar um ambiente de disciplina. Para assinalar a sua resposta, destaque a sua 

opção através de uma cruz (X). 

 
Nunca 

Algumas 
vezes 

Com 
frequência 

Muitas 
vezes 

1b 
Advertir o aluno, perante um comportamento 
irregular, alertando-o para a necessidade de 
evitar tal tipo de conduta 

    

2b Dar ordem de saída da aula     

3b 
Dizer, muito claramente, aos alunos como se 
devem comportar 

    

4b 
Conversar com os alunos de forma moralizadora 
perante comportamentos inadequados 

    

5b Repreender o aluno diretamente     

6b 
Repreender, no geral (sem indicar quem é), os 
alunos que se portam mal 

    

7b Ameaçar com um castigo     

8b Mudar os alunos de lugar     

9b 
Olhar fixamente para os alunos que se portam 
mal 

    

10b 
Conversar com os alunos perturbadores no final 
da aula 

    

11b 
Conversar com o diretor de turma sobre os alunos 
perturbadores da aula 

    

12b 
Contactar diretamente os Encarregados de 
Educação 

    

13b Elogiar os alunos com bom comportamento     



14b 
Elogiar o aluno quando melhora o seu 
comportamento 

    

15b Baixar a nota dos alunos quando se portam mal     

 Nunca 
Algumas 

vezes 
Com 

frequência 
Muitas 
vezes 

16b 
Dizer à turma para ajudar os alunos que se 
portam mal a melhorar o seu comportamento 

    

17b Variar a maneira de ensinar     

18b Dar a entender que quem manda é o professor     

 
 
14.1 – Caso considere que existem outras estratégias para criar um ambiente de 

disciplina em contexto de aula, indique-as: 

1-__________________________________________________________________________ 

2-__________________________________________________________________________ 

3-__________________________________________________________________________ 

4-__________________________________________________________________________ 

5-__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 

 


