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Resumo  

A indisciplina é uma realidade no nosso dia-a-dia e muito afeta a normalidade das 

escolas, prejudicando o processo de ensino/aprendizagem, a socialização dos alunos e o 

bem-estar dos professores. Os comportamentos desviantes generalizaram-se nas salas de 

aula, nas instituições escolares e na própria sociedade. 

Combater os comportamentos desviantes será um dos desafios que se coloca a toda 

a comunidade escolar - escola, professores, alunos, pais/encarregados de educação, políticos 

e sociedade em geral. 

O presente estudo visa caracterizar a perceção da indisciplina de diferentes 

intervenientes (diretores dos agrupamentos, coordenadores do departamento do primeiro 

ciclo e professores do primeiro ciclo) na sala de aula do 1.º ciclo, no distrito de Bragança. O 

interesse neste tema foi potenciado pela importância que a problemática da indisciplina tem 

assumido nas escolas do primeiro ciclo nos dias de hoje.  

Utilizou-se uma metodologia de cariz quantitativo, exploratório e descritivo. A recolha 

de dados foi efetuada através de três questionários desenvolvidos para o presente estudo e 

distribuídos a toda a população considerada (14 diretores dos agrupamentos, 14 

coordenadores do departamento do primeiro ciclo e 386 professores do primeiro ciclo). 

Obtivemos um retorno que consideramos relevante, pois foram recolhidos dados em relação 

a: 13 diretores dos agrupamentos, 13 coordenadores do departamento do primeiro ciclo e 307 

professores do primeiro ciclo. Os dados recolhidos foram todos validados, com exceção de 4 

do grupo dos professores.  

Os resultados obtidos permitiram verificar que existe indisciplina no primeiro ciclo no 

distrito de Bragança, os rapazes são os mais indisciplinados, ocorre com maior frequência no 

período da tarde e está a aumentar. O conceito de indisciplina é caracterizado pela 

subjetividade, no entanto os comportamentos indisciplinados e com maior grau de gravidade 

são: a realização de atividades pelo aluno sem a permissão do professor; intervir 

inadequadamente fazendo comentários ou usar vocabulário impróprio, para interromper a 

aula e causar agitação na turma; desrespeitar os colega(s), o  professor e assistentes 

operacionais; danificar material do professor ou da escola; fazer ameaças a colega(s),  

professor ou assistentes operacionais; agredir verbalmente e fisicamente os colega(s),  

professor e assistentes operacionais e sair da sala de aula a dizer palavrões ou aos pontapés 

às mesas e porta. A maioria da indisciplina provem, na opinião dos inquiridos, das causas 

inerentes aos alunos e do contexto familiar. As estratégias mencionadas nos questionários 

foram todas referidas pela maioria dos intervenientes como sendo estratégias de prevenção 

e de combate à indisciplina. Depois da análise descritiva dos dados realizou-se a consistência 
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interna a quatro questões fundamentais (grau de gravidade dos comportamentos 

indisciplinados; as causas da indisciplina; os responsáveis pela indisciplina; e as estratégias 

para a prevenção da indisciplina). Por fim, realizamos ainda uma análise dos resultados nas 

escalas para os professores.  

 

Palavras-chave: indisciplina; disciplina; socialização; insucesso escolar; 

comportamentos desviantes; causas e prevenção da indisciplina.  

.
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Abstract 

The indiscipline is a day by day´s reality and much affects the normality of the schools, 

impairing the teaching/learning process, the socialization of students and the well-being of the 

teachers. The deviant behaviors became widespread in the classrooms, in educational 

institutions and in society itself.  

Fighting against the deviant behaviors will be one the challenges that stays to all school 

community – school, teachers, students, parents/guardian, politicians and society in general.  

This study aim to characterize the perception of the indiscipline of different stakeholders 

(grouping´s directors, first cycle of coordinator´s department) in the classroom of the 1st cycle, 

in the district of Bragança. The interest in this subject was enhanced by the importance of the 

problematic that indiscipline has taken in first cycle schools in nowadays.  

The methodology employed was quantitative nature, exploratory and descriptive. The 

collect of data was performed through three questionnaires developed for this study and 

distributed to all considered population (14 grouping´s directors, 14 first cycle´s coordinators 

department and 386 first cycle´s teachers).  

We have got a relevant feedback, because they were collect data about: 13 grouping´s 

directors, 13 first cycle´s coordinators department and 307 first cycle´s teachers. The collected 

data were all validated, with the exception of 4 group of teachers.  

The results obtained allowed to verify that there is indiscipline in the district of 

Bragança´s first cycle, the boys are the most undisciplined, occurs more often in the afternoon 

and is increasing. The concept of indiscipline is characterized by subjectivity, however the 

undisciplined behaviors with greater degree of severity are: the activities achievement of the 

student without the teacher's permission; intervene inappropriately by making comments or 

using inappropriate vocabular, to interrupt class and cause class agitation; disrespect the 

colleague(s), the teacher and operational assistants; damage teacher or school material; make 

threats to colleague(s), teachers or operational assistants; verbally and physically assault the 

classmate (s), teacher and operational assistants and leave the classroom saying swear words 

or kicks to the tables and door. Most of the indiscipline comes from the causes inherent to the 

students and the family context. The strategies mentioned in the questionnaires were all 

mentioned by most of the participants as being strategies for prevention and to combat the 

indiscipline. After the descriptive analysis of the data the internal consistency was performed 

in four fundamental questions (degree of severity of undisciplined behavior, the causes of 

indiscipline; those responsible for indiscipline; and strategies for the prevention of indiscipline). 

Finally, we performed an analysis of the results on the scales for teachers.  



xiv 

Keywords: indiscipline; discipline; socialization; school failure; deviant behavior; 

causes and prevention of indiscipline.   
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Introdução 

O presente estudo resulta da investigação desenvolvida no âmbito da Unidade 

Curricular Tese do 1.º, 2.º e 3.º ano, do 3.º Ciclo de estudos, para a obtenção do grau de 

Doutoramento em Ciências da Educação. 

A escolha do tema do trabalho recaiu sobre a problemática da Indisciplina na Sala de 

Aula no Primeiro Ciclo. Esta escolha foi pessoal e profissional por ser professor do primeiro 

ciclo (procurar soluções a dúvidas que ano após ano letivo me perturbavam, e para as quais 

eu não conseguia encontrar respostas). Mas também por se tratar de um tema pertinente do 

ponto de vista educacional e científico, ao que se junta a inexistência de estudos no distrito 

de Bragança representativo da problemática. Assim, a investigação engloba todas as escolas 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico do distrito Bragança. 

Vivendo numa sociedade onde todos temos os mesmos direitos, os mesmos deveres 

e as mesmas oportunidades (inclusão), o termo indisciplina é um dos mais pronunciados nas 

escolas. A indisciplina dos alunos na sociedade atual coloca novos desafios às escolas, aos 

professores e familiares, isto é, a todos que os rodeiam. Desta forma, as escolas elaboram 

projetos, estabeleçam estratégias de forma a combater ou a precaver atos de 

comportamentos indisciplinados dos alunos.  

A indisciplina tem vindo a ser considerada para as escolas uma dificuldade no seu 

funcionamento, esta dificulta a relação pedagógica e o sucesso educativo dos alunos. Aliás, 

a indisciplina é também um indicador de insucesso social, componente que é valorizada no 

ensino – socialização, e tem parâmetros de avaliação específicos. 

As escolas são organizações sociais onde existe um relacionamento com diversos 

agentes. Nos dias de hoje, as escolas deparam-se com diversas especificidades (alunos de 

diversas culturas, turmas numerosas, insucesso escolar, desfasamento das famílias, 

desemprego, as desigualdades sociais e a crise de valores) que contribuem para o aumento 

da indisciplina dos alunos. Perante estas situações, pretende-se que a escola desenvolva um 

trabalho cooperativo e de interajuda, de forma a, que consiga ultrapassar ou minimizar estes 

comportamentos indisciplinados. Mas, para que isso aconteça, é fundamental que todos os 

intervenientes colaborem, reflitam e que possibilitem um clima de harmonia e de organização. 

Se tal não acontecer, continuará a haver comportamentos indisciplinados e com tendência a 

aumentar o nível de gravidade (comportamentos violentos e agressivos com outros colegas, 

assistentes operacionais e professores), e os seus efeitos são muito prejudiciais para os 

alunos e professores.  
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Na sociedade moderna, a imagem do professor tem vindo a mudar dentro da sala de 

aula, devido às tarefas que lhe têm sido impostas. Contudo, o seu dever é proporcionar aos 

alunos a aquisição de conhecimentos através de diversas estratégias e que estes possam 

transitar de ano com facilidade. Mas, isto não tem vindo acontecer devido ao incumprimento 

de regras previamente estabelecidas entre professores/alunos e alunos/professores, o 

aumentando do desrespeito entre aluno(s) e aluno(s)/professor(es), e a falta de interesse dos 

alunos pelos conteúdos escolares têm dado origem ao aumento de comportamentos 

indisciplinados. Os professores perante estas situações andam ansiosos e em constante 

stresse devido à sua incapacidade de manter a disciplina como apontam diversos autores 

(Amado, 2001; Estrela, 2002; Carita & Fernandes, 2012).  

Desta forma, podemos dizer que as relações no seio educativo têm vindo a mudar, o 

cumprimento das regras, dos deveres morais e éticos deixaram de ser cumpridos na sala de 

aula, os professores e mesmo os encarregados de educação muitas das vezes não 

conseguem aplicar a disciplina e os modelos de convivência necessários, um clima de 

harmonia e de organização para uma boa aprendizagem dos alunos.  

O presente estudo de investigação tem como principal propósito estudar a 

problemática da indisciplina na sala de aula do 1.º ciclo, no distrito de Bragança. Os aspetos 

mais importantes sobre esta problemática são: compreender e identificar os comportamentos 

indisciplinados mais frequentes, compreender e identificar os fatores que proporcionam 

comportamentos indisciplinados e procurar estratégias para prevenir/colmatar a indisciplina 

na sala de aula do primeiro ciclo no distrito de Bragança. Neste contexto, a investigação 

intitula-se “A indisciplina na sala de aula no primeiro ciclo no distrito de Bragança”. 

Várias têm sido as investigações realizadas neste domínio e vários têm sido os 

enquadramentos teóricos e procedimentos metodológicos que procuram responder à 

problemática em questão, procurando atingir resultados que sejam claros e credíveis. No 

entanto, esta investigação coloca a seguinte pergunta de partida: 

- Como percecionam os diferentes intervenientes no estudo a indisciplina na 

sala de aula do 1.º ciclo, no distrito de Bragança? 

Os intervenientes no estudo são os diretores dos agrupamentos, coordenadores do 

departamento do primeiro ciclo e professores do primeiro ciclo. 

Para tentarmos responder a esta questão foram definidos três objetivos gerais:  

– Identificar a existência de indisciplina, a sua gravidade e as suas 

causas/fatores na sala de aulas do primeiro ciclo, no distrito de Bragança. 

– Refletir sobre a indisciplina na sala de aula do primeiro ciclo, no distrito de 

Bragança. 
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– Procurar encontrar estratégias para prevenir, colmatar ou atenuar a 

indisciplina na sala de aula.  

Esta investigação baseou-se ainda em dez perguntas de investigação, explanadas 

adiante na segunda parte, questões de investigação e dez objetivos específicos, explicitados 

adiante nos procedimentos metodológicos.  

De modo a facilitar a compreensão da estruturação deste trabalho e localizar os 

conteúdos, organizámo-lo em duas partes: a primeira parte foi elaborada a partir duma 

investigação teórica, documental e subdividida em três capítulos e a segunda diz respeito ao 

estudo empírico realizado através dos procedimentos metodológicos.  

Desta forma, na primeira parte, “Estado da Arte”, apresentamos as conclusões sobre 

os estudos mais recentes acerca desta temática. Assim, o primeiro capítulo da primeira parte 

aborda a “Socialização”. Este capítulo está dividido em dois pontos. O primeiro ponto faz 

referência ao processo de socialização de um indivíduo ainda criança e inclui o conceito de 

socialização, a distinção da socialização primária da socialização secundária, o papel da 

família, dos pares, da escola e do professor no processo de socialização. O segundo ponto 

refere a importância do processo de socialização de um aluno na escola e do seu 

relacionamento com os comportamentos desviantes. Este ponto faz ainda referência a alguns 

comportamentos desviantes. O segundo capítulo é referente ao “Insucesso escolar”. Este 

capítulo refere o conceito de insucesso escolar (de uma forma generalizada), os fatores do 

insucesso escolar e por fim, relaciona o insucesso escolar com a indisciplina. O terceiro e 

último capítulo da primeira parte refere-se à “Indisciplina”. Este capítulo está dividido em cinco 

pontos. O primeiro ponto cita a origem da palavra indisciplina, o segundo refere o conceito de 

indisciplina, o terceiro menciona os comportamentos indisciplinados, o quarto inúmera os 

fatores da indisciplina na sala de aula e, por fim, o quinto faz referência à gestão/estratégias 

de prevenção da indisciplina. 

A segunda parte da tese apresenta os procedimentos metodológicos e os resultados 

obtidos com base nos resultados dos dados dos três intervenientes no estudo: diretores dos 

agrupamentos, coordenadores do departamento do primeiro ciclo e professores do primeiro 

ciclo do distrito de Bragança. Esta parte “Estudo Empírico” está dividida em dois capítulos.  

O primeiro capítulo é referente ao “Enquadramento Empírico”, nele estão descritos 

todos os procedimentos e métodos a que se recorreu para a recolha de dados, tendo em 

conta, o problema em estudo, as questões de investigação, a discrição da metodológica 

utilizada, a explicitação dos objetivos, desenho da investigação, a população/amostra, os 

procedimentos para a recolha dos dados e para a apresentação e análise dos dados.  

No segundo capítulo da segunda parte, “Apresentação e Discussão dos Resultados”, 

realiza-se a apresentação, a análise descritiva e discussão dos dados, a consistência interna 
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a quatro questões fundamentais (grau de gravidade dos comportamentos indisciplinados, as 

causas da indisciplina; os responsáveis pela indisciplina e as estratégias para a prevenção da 

indisciplina), e por fim, a análise dos resultados nas escalas para os professores. 

As conclusões da investigação vão procurar representar um contributo válido para o 

conhecimento do tema da indisciplina em contexto sala de aula do primeiro ciclo no distrito de 

Bragança.  

Por último, seguem-se as limitações e algumas sugestões sobre o fenómeno da 

indisciplina, principalmente no contexto de sala de aula do primeiro ciclo.  

O trabalho é concluído com a bibliografia e por uma parte composta de anexos sobre 

a evolução do estudo. 

Finalmente, com a realização desta investigação, espera-se que se abram novas 

expectativas e que o esforço da sua realização seja útil e compensador na concretização de 

formas de atuação positivas em torno da problemática debruçada. 

Após apresentarmos as linhas orientadoras da investigação passamos para a primeira 

parte – estado da arte.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parte I – Estado da arte 
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Nesta parte realizamos uma discussão em torno daquelas que consideramos serem 

as principais temáticas teóricas tendo em consideração a problemática desta investigação. 

Estando preocupados com a questão da indisciplina na sala de aula trataremos, 

obviamente, da discussão deste conceito e em particular da discussão deste tipo de 

comportamento na escola.  

Porém, de forma prévia abordamos a problemática do processo de socialização e dos 

comportamentos desviantes, pois a indisciplina é um desses comportamentos. Devemos 

esclarecer que nesta abordagem aos comportamentos desviantes não faremos, a não ser de 

passagem, referência à indisciplina.  

Tratando-se, a indisciplina, de um comportamento não esperado na escola em geral e 

na sala em particular, ele deve ser visto como uma manifestação de insucesso escolar. Aliás, 

sobretudo nos primeiros anos de escolaridade a dimensão da socialização está bem presente 

nos critérios de avaliação. Sendo assim, achámos pertinente discutir o conceito de insucesso 

escolar, os seus indicadores, entre os quais está a indisciplina, e as suas causas. 

Só após este enquadramento geral nos centramos em concreto na indisciplina, 

particularmente na que ocorre na sala de aula. 
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Capitulo I – Socialização  

Introdução  

Existem várias definições de socialização. De uma forma muito sintética podemos 

dizer que a socialização é a interiorização, por parte de cada um de nós, dos costumes da 

sociedade que fazemos parte. Todo este processo é incessante e acompanha-nos durante 

toda a nossa vida, embora em graus diferentes de intensidade.  

O processo de socialização começa com o nascimento, continua pela vida fora, e 

termina com a morte do indivíduo. Vários agentes de socialização estão presentes ao longo 

deste processo: a família, a escola, os pares, a comunidade onde se insere a família, os meios 

de comunicação (rádio, televisão, internet, …), os grupos de referência (super-heróis, atletas, 

bandas musicais, atores, …), o trabalho, entre outros. A socialização é um processo de 

integração dos indivíduos na sociedade, é um processo do qual resultam comportamentos 

esperados e apropriados tendo em conta a sociedade a que pertencemos. 

Tendo em consideração a problemática do nosso estudo, interessa-nos 

particularmente o papel da escola no processo de socialização dos alunos e o papel que ela 

pode ter na prevenção da indisciplina, nomeadamente a que pode ocorrer em sala de aula. 

Por isso, neste capítulo iremos refletir sobretudo sobre a socialização de um indivíduo 

ainda criança.  

No primeiro ponto, processo de socialização, exploramos o conceito de socialização, 

distinguimos socialização primária de socialização secundária, e referimo-nos ao papel da 

família, dos pares, da escola e do professor no processo de socialização.  

No segundo ponto fazemos referência à importância do processo de socialização de 

um aluno na escola e do seu relacionamento com os comportamentos desviantes. 

Mencionamos ainda alguns comportamentos desviantes, ainda que sejam gerais, e que 

podem causar indisciplina dentro da sala de aula.  

1.1. Processo de socialização 

O processo de socialização de um indivíduo é contínuo e a comunicação tem um papel 

essencial, pois é através dela que são transmitidas as nossas heranças socioculturais, tais 

como, as normas, as regras, as crenças, as tradições, os hábitos, isto é, uma variadíssima e 
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infinidade de informação que nos permite viver em sociedade e sermos aceite por ela, uma 

vez que fazemos parte integrante da mesma.  

Assim, o processo de socialização permite a transição de normas sociais entre as 

gerações. Estas normas vão representar um dos elementos mais importantes de ligação e de 

reprodução cultural de um grupo humano.  

1.1.1. Conceito de socialização 

A socialização teve início nos primórdios da humanidade, isto é, desde o aparecimento 

do primeiro ser humano. Por isso, não podemos pensar em sociedade sem pensar num 

indivíduo e nem no indivíduo sem pensar em sociedade. Assim, a socialização faz a ligação 

entre as diferentes gerações.  

Portanto, o ser humano quando nasce, apesar de trazer consigo os seus genes é ainda 

um ser culturalmente em branco. Mas, a sociedade não só impõe os seus modelos a um 

indivíduo, como consegue organizar as suas necessidades orgânicas e primárias. À medida 

que o indivíduo vai crescendo (bebé, criança, adolescente, jovem e adulto) desenvolve-se em 

várias vertentes fisiológicas, psicológicas, sociais, valores morais e éticos, e ainda vai sendo 

capaz de utilizar eficazmente as capacidades específicas da cultura onde nasceu.  

No contacto, com o ambiente que o rodeia, rapidamente se torna um ser cultural e 

começa a ter consciência do exterior, repetindo e imitando as atitudes dos outros que o 

rodeiam, principalmente os familiares. Assim, uma criança durante o seu desenvolvimento vai 

adquirir uma estrutura mental, uma personalidade própria e coerente, podendo ser 

caracterizada de ambiciosa, tímida, sociável, calculosa, fabulosa entre outras. O seu 

desenvolvimento vai pressupor um conjunto de emoções, de afetos, de pressões e de 

sentimentos vindos ou provenientes dos seus pares com que a criança vive, convive ou se 

relaciona. Então, para podermos viver numa relação harmoniosa uns com os outros, é preciso 

interiorizar regras/normas eticamente e moralmente aceitáveis e, desta forma, podermos 

integrar a sociedade que fazemos parte, a este processo chama-se socialização. Assim 

sendo, socializar é incutir numa criança os modos de pensar, de agir, do grupo ou da 

comunidade em que está inserida.  

Neste processo de socialização são considerados três aspetos relevantes: a 

interiorização, a objetivação e a exteriorização para que possa decorrer com normalidade 

(Haecht, 1994).  

Devemos salientar que existem várias definições do conceito de socialização umas 

mais completas que outras, mas todas são importantes porque acabam por acrescentar 

aspetos significativos a este processo.  
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O conceito de socialização ao longo do tempo foi tendo vários significados, mas a sua 

conceção encaminha-o para a palavra social (algo que acontece na sociedade). Desta forma, 

este conceito está sempre relacionado com a sociedade e o indivíduo. Por isso, a socialização 

corresponde à participação progressiva dum indivíduo num jogo de troca complexo que fazem 

a sociedade existir (Pinto, 2001).  

O autor Giddens (2007) refere-se à socialização como sendo um processo em que um 

indivíduo inicialmente indefeso (criança), se vai tornando gradualmente ser auto-consciente, 

com saberes e capacidades, treinadas nas formas de cultura em que nasceu. Assim, a 

socialização permite a transmissão de normas sociais de uma geração para outra e ainda faz 

a ligação entre as diversas gerações (passadas e futuras).  

Rocher (2012, p. 126) define socialização como sendo um processo «pelo qual ao 

longo da vida a pessoa humana aprende e interioriza os elementos socioculturais do seu meio, 

os integra na estrutura da sua personalidade sob a influência de experiências de agentes 

sociais significativos e se adapta assim ao ambiente social em que se deve viver». Por isso, 

o processo de socialização vai permitir ao indivíduo a aquisição de conhecimentos, modelos, 

valores, símbolos, formas de agir e de pensar perante o grupo e a sociedade onde vive.  

Para Elkin & Handel (1978), citados por Ventura (2011), a socialização é o processo 

pelo qual apreendemos os hábitos da sociedade ou de um grupo social onde estamos 

inseridos, para que possamos exercer uma função dentro da mesma. 

Carreira (2008) diz-nos que a socialização é um processo de aquisição, de modificação 

e de adaptação de um indivíduo à sociedade.  

Os autores Luckmann & Berger (2010) referem-se ao processo de socialização como 

uma interação mútua entre o indivíduo e a sociedade, já que a sociedade participa na 

construção do indivíduo e o indivíduo na construção da sociedade.  

A autora Pinto (2000, p. 117) define socialização como sendo um «processo através 

do qual o ser humano cresce no interior da cultura de uma comunidade de origem». 

Portanto, o conceito de socialização é entendido, de uma forma geral, como sendo um 

processo pelo qual um indivíduo adquire uma identidade social e cultural com a 

aprendizagem, de costumes e regras da sociedade. Então podemos dizer, que é um complexo 

processo de aprendizagens com vista à interiorização de normas, regras, valores e costumes, 

que o meio social adota, numa constante interação e reconstrução dos seus significados, e 

ainda podemos concluir, que a socialização é um processo dinâmico, interventivo e 

permanente. 

Para concluir, a socialização é um processo próprio do ser humano que se inicia com 

o seu nascimento e prolonga-se ao longo do ciclo da sua vida. Este processo envolve 

principalmente, a transmissão de valores morais e éticos (normas, regras, direitos e deveres), 
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atitudes e produtos culturais de uma geração para outra. Então, com o desenvolvimento do 

processo de socialização, o ser humano vai desenvolvendo hábitos, valores, competências e 

motivação para poder ser uma pessoa responsável e útil à sociedade. Assim, uma criança é 

sociável quando pratica um modo de vida organizada, isto é, adequa e controla a seu próprio 

comportamento de acordo com as exigências ou expectativas aceitáveis.  

1.1.2. Socialização primária e socialização secundária 

A socialização é um processo contínuo e em permanente atualização durante toda a 

vida de um indivíduo, mas acontece de forma/maneiras e intensidade diferentes. Neste 

sentido, os autores Luckmann & Berger (2010) evidenciam duas etapas de estrema 

importância no processo de socialização: a socialização primária e a socialização secundária 

de um indivíduo.  

A) Socialização primária  

A socialização primária tem início no nascimento (infância, primeiros tempos de vida). 

É aqui que a criança inicia o contacto com tudo aquilo que a rodeia, a família, amigos da 

família e começa por imitá-los. Assim, dá-se início ao processo de socialização, com a 

interiorização «apreensão ou interpretação imediata de um acontecimento objectivo como 

exprimindo sentido, isto é, como manifestação de processos subjectivos de outrem que assim 

se torna, em termos subjectivos, significativo para mim» (Luckmann & Berger, 2010, p. 137).  

É nesta fase que a socialização é mais intensa, a criança absorve, capta, e 

compreende o seu semelhante, isto é, o mundo que a rodeia e que para ela se torna uma 

realidade significativa. À medida que a criança vai fazendo a interiorização do mundo que a 

rodeia, do conhecimento do seu corpo, conhecendo/reconhecer quem a rodeia mãe, pai e 

irmãos se existirem, interagindo e identificando-se com os seus semelhantes (adultos), está a 

ingressar de uma maneira progressiva na comunidade externa na sociedade ampla, a criança 

já não só se identifica «com os outros concretos mas com uma generalidade dos outros, isto 

é uma sociedade» (Luckmann & Berger, 2010, p. 141). É neste período de vida que a criança 

consegue apreender mais coisas (higiene, gostos culinários, linguagem, …), esta 

aprendizagem é muito rápida neste momento de vida, que nas seguintes.  

Portanto, a socialização primária dá-se no seio da família quando esta exista ou em 

lares de acolhimento, onde a criança vai apreender (a língua que fala, os costumes, a religião, 

…). É nesta altura da socialização, nos primeiros anos de vida que são fornecidos modelos, 

onde a criança vai poder apreender as normas/regras do seu grupo social. É também nesta 

altura da sua vida, que começa a compreender as atitudes do mundo em que vive e vai ser 
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«capaz de participar em interações que exijam a compreensão das regras de jogo e o sentido 

de lealdade e equidade» (Pinto, 2000, p. 123). Desta forma, finaliza-se a socialização primária 

e inicia-se a socialização secundária.  

B) Socialização secundária  

A socialização vai condicionar toda a nossa vida, ou seja, a forma como nós fazemos 

a interiorização do mundo exterior, por isso, a família (socialização primária) com o 

desenvolvimento da criança deixa de ter condições para assegurar sozinha a socialização da 

mesma. Para que esse processo possa evoluir de uma forma harmoniosamente entre as 

diversas etapas, terá que haver coerência e conciliação das diversas interiorizações que vão 

sendo progressivamente realizadas ao longo da vida do indivíduo, primeiro na família, de 

seguida na escola, no trabalho e nas diferentes etapas de vida que cada indivíduo venha a 

passar.    

Assim, a socialização secundária tem início quando a criança integra outros grupos, 

outras instituições para além da sua família, adquirindo assim, as suas regras/normas, 

hábitos, costumes e valores, continuando a desenvolver a sua identidade e personagem.  

Os autores Luckmann & Berger (2010, p. 175) definem socialização secundária como 

sendo um processo posterior à socialização primária «que introduz um indivíduo já socializado 

em novos sectores do mundo objectivo de sua sociedade».  

Na socialização secundária as crianças podem não estabelecem relações tão 

profundas como na socialização primária, uma vez que as relações na socialização primária 

são normalmente emocionais e bastante significativas em relação ao adulto deixando marcas 

intensas na sua interiorização. Por isso, as pessoas (família) que se relacionam primeiro com 

a criança são os primeiros educadores e influenciam muito os seus comportamentos na 

socialização seguinte, que é a socialização secundária. Desta forma, é muito importante que 

as crianças façam uma socialização primária correta para que todas as socializações 

posteriores sejam bem-sucedidas.   

No entanto, a socialização secundária é especialmente desenvolvida em instituições e 

a escola é a primeira. Assim, a escola é uma instituição estruturada e organizada onde a 

criança continuar a fazer as suas interiorizações. No entanto, esta tem que criar as condições 

necessárias para que cada indivíduo possa responder às necessidades da sociedade cada 

vez mais exigentes. Deste modo, a escola é um pilar essencial de educação ao longo da vida 

de um indivíduo e posteriormente na fase adulta, onde adquire competências básicas da 

socialização, para poder fazer a consolidação de culturas resistentes à exclusão, assentes 

em atitudes proactivas (Pinto, 2000).  
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Com a evolução das sociedades (principalmente as ocidentais) no final do século XX 

e início do século XXI, as instituições de socialização secundária têm vindo a diferenciar-se e 

a especificar-se. Assim, a escola é uma instituição cada vez mais universal e com períodos 

mais alargados de permanência dos indivíduos. Por isso, a escola é a base da socialização 

secundária e tem que acompanhar esta evolução, a família tem que ser convergente nesta 

evolução e ajudar a escola na socialização secundária das crianças. Quando esta 

convergência não existe podem ocorrer comportamentos desviantes (indisciplina).  

1.1.3. A família no processo de socialização 

A família é muito importante no processo de socialização de um ser humano. É com 

ela que a criança toma contacto e interioriza tudo aquilo que a rodeia, isto é, a realidade 

significativa e social. É também importante que a família ame e que tenha desejado a criança 

para que esta possa construir uma boa autoimagem. Desta forma, a família é a responsável 

pela autoestima, controlo emocional, autonomia e modelagem da criança.  

Na segunda metade do século XX, o desenvolvimento da industrialização e da 

organização populacional foi mais acentuada e o modelo de família acompanhou este 

desenvolvimento. Por isso, nestas últimas décadas e principalmente a partir da década de 

1990, a estrutura familiar sofreu alterações «substanciais algumas das quais foram assumidas 

com toda a naturalidade pela própria sociedade, enquanto outras mudanças foram 

activamente combatidas, fruto da intolerância dos nossos contemporâneos mais 

conservadores» (Gimeno, 2007, p. 19).  

O modelo de família também não é homogéneo de cultura para cultura ou de religião 

para religião. Esta também altera de classe social para classe social ou de um grupo étnico 

ou sociocultural para outro, mesmo dentro da mesma sociedade.  

Com a evolução da sociedade (indústria e grandes cidades) as funções familiares 

começaram a diminuir. Com o trabalho da mulher e o aumento da escolaridade obrigatória, 

os lares na maioria dos casos durante o dia ficam deserto, só à noite e em breves momentos 

é que os pais exercem as suas funções, exigindo-lhe paciência, liberdade de espírito e tempo 

(Pinto & Teixeira, 2003). Com esta evolução novos modelos de família têm surgido entre os 

seus membros, pais separados e membros do mesmo sexo, isto é «os modelos familiares 

actuais, dada a sua flexibilidade e manifesta diversidade, mostraram ser substancialmente 

diferentes daquele outro modelo estático» (Gimeno, 2007, p. 23).    

No entanto, a educação familiar é importante para que uma criança possa ter 

comportamento (regras ou normas) na escola e na sala de aulas aceitáveis. Para que isso 

possa acontecer a família tem que estar em consonância com a escola.  
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Autores como Sprinthall & Collins (2003) e Duru-Bellat & Van Zanten (2012), 

baseando-se em Baumrind, reconheceram três tipos de educação familiar: pais permissivo, 

autoritários e autorizados. Estes tipos de educação estão relacionados com o controle e o 

apoio parental, podendo variar com as funções que são atribuídos a cada membro da família. 

Desta forma, os tipos de educação familiar podem influenciar os valores, as normas, os 

saberes e os estilos educativos parentais trazendo diferenças no seu êxito escolar.  

Os pais autoritários são rígidos e controladores. Estes lidam com os filhos de uma 

maneira ofensiva, não os preparam de uma forma correta podendo ter dificuldades em 

controlar os seus impulsos e contrariedades da vida.  

Os pais permissivos são muito benevolentes e pouco protetores dos filhos. Estes não 

estabelecem regras nem limites nos comportamentos dos filhos.  

Os pais autorizados apresentam limites e expetativas firmes em relação aos 

comportamentos dos filhos, são exemplares, verdadeiros e honestos, não julgam os 

sentimentos dos filhos. Estes pais proporcionam um bom autocontrolo e independência dos 

filhos. Estes pais proporcionam comportamentos “saudáveis” ou normais aos filhos na escola.  

O estilo permissivo e autoritário são considerados negativos, vão de encontro à 

determinação dos pais. Por isso, a atitude destes pais é desaconselhada, pois prejudica, o 

autocontrolo e a espontaneidade dos filhos.  

Assim, quanto maior for a diferença entre os tipos de educação familiar e os escolares 

dos alunos, menores vão ser os seus sucessos escolares. Por isso, é fundamental que os 

alunos desenvolvam responsabilidades, tenham um bom relacionamento com os seus pares 

e adultos, para conseguirem encarar as contrariedades da vida (todo o processo de 

socialização).  

A socialização familiar acontece ao longo da socialização primária e continua a 

acontecer ao longo da escolaridade, principalmente no primeiro ciclo.  

1.1.4. O grupo de pares no processo de socialização 

O grupo de pares é um agente muito importante no processo de socialização de uma 

criança, são indivíduos da mesma idade e têm uma ralação próxima.  

A palavra pares, designa indivíduos iguais, com uma relação de amizade razoável. Os 

colegas (pares) são imprescindíveis no desenvolvimento do processo de socialização. Estes 

ajudam à construção da identidade, do sentimento de pertença, do autoconceito académico 

positivo, da capacidade de estabelecer relações interpessoais e da aquisição de valores 

sociais.   
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As relações entre os pares são importantes e podem prolongar-se ao longo da vida. 

Por isso, os indivíduos «desenvolvem-se psicologicamente, compartilhando pensamentos e 

sentimentos com as pessoas com quem têm algo em comum e esse desenvolvimento 

prepara-os para posteriores relações de partilha, ao longo da vida» (Sprinthall & Collins, 2003, 

pp. 368-369). 

A família é o agente mais importante no processo de socialização da criança antes de 

entrar para a escola. Agora já na escola, as crianças começam a desenvolver um 

relacionamento com os colegas de grupo, da turma e escola, e a família começa a perder 

influência. Assim, a família, os pares e a escola constituem os principais contextos de 

desenvolvimento de um indivíduo, uma vez que as crianças nos «contextos criados pela 

família e pelos colegas interagem com as suas transformações físicas e cognitivas, de modo 

a produzir uma identidade individual, adequada a uma vida autónoma, responsável e 

competente na sociedade adulta» (Sprinthall & Collins, 2003, p. 399). 

Desta forma, as crianças nesta fase da sua vida ocupam a maior parte do tempo com 

os colegas, amigos da mesma idade e sexo ou sozinhas. A maioria deste tempo é ocupado 

nas imensas brincadeiras e jogos realizados com os seus pares. Assim nesta fase de idade, 

as crianças começam a formar grupos e a definirem regras/normas comportamentais de 

aceitação social, no sentido de identificação umas com as outras (aceitação ou rejeição do 

grupo). As que são consideradas “líderes” dos grupos algumas vezes são bastante cruéis com 

aquelas que têm atitudes desviantes (infringiram as regras ou apresentam comportamentos 

negativos no grupo) chegam a dizer “não queremos mais brincar contigo”, “vai-te embora” e 

algumas vezes até partam para a violência para afastar as que não cumpriram a ordem 

(rejeição social).   

A construção das relações com um grupo de pares obedece a uma construção 

organizada e sujeita a regras, ou seja, todos os elementos do mesmo grupo adotam os 

mesmos comportamentos e atitudes dos seus pares, consoantes os contextos. Uma atitude 

desviante de uma criança pertencente ao grupo acaba na maioria das vezes em situação de 

rejeição social.  

Uma criança que tenha a capacidade de iniciar e de manter relações sociáveis 

coerentes é mais respeitada, aceite e populista pelos seus pares. Estas crianças também 

evidenciam maiores capacidades cognitivas, sociais e afetivas revelando uma maior 

regulação e estabilidade emocional (Machado, et al., 2008).   

Mas, quando uma criança demostra padrões de comportamentos agressivos, 

conflituosos, e provocadores vai ser menos aceite pelos seus pares e indica baixas 

habilitações sociais, cognitivas e afetivas (Arsenio, Cooperman, & Lover, 2000).  
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1.1.5. A escola no processo de socialização 

A escola nos dias de hoje é um dos agentes de socialização mais importante. Esta 

importância deve-se ao tempo que as crianças e os jovens passam nela. Deste modo, as 

crianças iniciam muito cedo o processo de escolarização (cinco anos de idade, no jardim de 

infância). No primeiro ciclo (seis anos) vai-lhes permitir a aquisição de conhecimentos e o 

desenvolvimento de competências que são indispensáveis nos dias de hoje, como por 

exemplo: ler e escrever. 

Desta forma, a escola da sociedade atual é organizada e facilita o acesso dos 

indivíduos à sociedade. É também uma instituição onde todas as crianças têm acesso e 

possibilidade da frequentar, «o espaço escolar é, na sociedade ocidental, o segundo espaço 

que surge à maioria das crianças, logo a seguir ao espaço familiar» (Pinto, 2000, p. 134). Esta 

abrange todo um grupo etário de uma determinada sociedade onde cada criança/jovem vai 

encontrar a sua forma de se desenvolver e apreender a interagir em modalidades mais 

adequadas com a sua própria maneira de ser (Pinto, 2008).   

A escola é o agente base da socialização secundária (inicia com a entrada das 

crianças para o primeiro ciclo). Por isso, a criança ao entrar para a escola passa a coabitar 

com outros elementos que vão fazer parte do seu processo de socialização: o professor, as 

auxiliares de educação e os seus pares.  

 As aulas no primeiro ciclo são lecionadas por um único professor e a criança deixa de 

ter a atenção pessoal que recebia dos seus pais, mas começa a aprender a socializar-se com 

os seus pares. A criança nesta etapa da sua vida aprende o seu “eu” com os outros (professor 

e pares), início das adversidades e desafios da sua vida. É também nesta fase que a criança 

vai encontrar duas estruturas sociais: a estrutura formal social, relacionada com sistema 

escolar, o professor, e a estrutura social informal, relacionada com a cultura de pares (Ventura, 

2011).  

A socialização escolar é um processo complexo e tem que ser atribuída às várias redes 

de relações em que a criança participa. Por isso, a socialização escolar «está longe de 

acontecer na interação com os professores e ainda menos apenas na sequência das 

intervenções com intencionalidade pedagógica» (Pinto, 2008, p. 19). Assim, a criança 

socializa-se com as interações estabelecidas noutros significados, adultos e pares. Estas 

interações vão integrando, construindo e reconstruindo conjuntos de pressupostos que se 

estabelecem nas normas escolares. Contudo, a socialização escolar é um processo diverso 

e plural. Diverso porque não há uma única sequencia e plural porque cada criança tem que 

integrar as expetativas de uma pluralidade de outros significativos com que interage na escola. 
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Assim, a escola permite à criança entrar num meio social (grupo/turma) novo que vai 

ter sobre ela uma influência fundamental. Além de proporcionar à criança instrumentos de 

trabalho, métodos de reflexão e conhecimentos que lhe vão ser úteis durante toda a vida, 

impõe-lhe novas regras e uma disciplina social, aprendendo a conhecer os outros e o meio 

que a rodeia. Por isso, é importante que aja comunicação e um bom relacionamento entre a 

comunidade educativa (professores, alunos, auxiliares da ação educativa, encarregados de 

educação…) pois é com a sua mediação que vai proporcionar aos alunos a partilha da 

totalidade de elementos quer materiais, quer espirituais, nomeadamente mitos, normas, 

valores, crenças, modas, estilos de comportamento, deixando de ser um processo unilateral 

de comunicação para passar a ser bidirecional, multidirecional e até interativo.  

1.1.6. O professor no processo de socialização dos alunos  

A sociedade nos dias de hoje espera que a escola (instituição) seja um grande espaço 

de socialização e que os professores, principalmente os que lecionam no ensino básico e 

secundário possam ser adultos que ajudem as crianças (professores do primeiro ciclo), os 

adolescentes (professores do segundo e terceiro ciclos) e jovens (professores do secundário) 

a desenvolverem a sua maturidade, para serem indivíduos integrados e construtores da 

sociedade.  

No entanto, a escola é uma organização social, isto é, um sistema de interação e de 

trocas social entre vários grupos (professores, alunos, assistentes operacionais e 

encarregados de educação). Cada um destes grupos desempenha papéis específicos e 

essenciais que têm que ser apreendidos. No caso dos professores antes de serem 

profissionais tiveram de fazer um percurso de formação ao nível do ensino superior, onde 

adquiriram conhecimentos científicos e competência pedagógicas especificas para a 

docência. Assim, nesta fase da vida de cada professor está a dar início à socialização 

profissional (Pinto, 2001). 

É importante que no início da carreira docente, o professor construa uma identidade 

profissional e que se integre neste grupo profissional o melhor possível, para que possa 

perceber quais são as normas explícitas e implícitas da profissão, participar em sistemas de 

interações e obter o seu reconhecimento. A socialização profissional dum professor é contínua 

e só termina quando abandonar a carreira docente. Esta socialização evolui com as mudanças 

no sistema de ensino (novas normas emitidas pelo ministério da educação), culturais e sociais 

dos alunos que frequentam a escola, o que implica a reestruturação da conceção do trabalho 

nos domínios técnico-científicos e socio-afetivo.  
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A classe docente nos dias de hoje trabalha em partilha de decisões, 

técnicas/pedagogias de ensino e atividades na sala de aulas (Pinto, 2001).  

O professor está sempre em constante interação com os que o rodeiam no trabalho 

(alunos, colegas e assistentes operacionais), «ensinar é uma interação entre pessoas» Nias 

(2001, p. 146). Neste sentido, obriga os professores, alunos e encarregados de educação a 

um relacionamento cada vez mais diferenciado, aberto e claro.  

Atualmente nas escolas e nas carreiras dos professores várias representações tem 

surgido. A sociedade é cada vez mais diversificada, com alunos de várias culturas, religiões, 

raças, famílias desestruturadas e alunos sem projetos de vida que têm obrigado o professor, 

a uma atualização cada vez mais distinta, capaz de poder resolver situações de 

comportamentos que possam ser desviantes (indisciplinados). Por isso, o professor vai 

adquirindo com estas diversas situações de socialização a construção de várias 

representações de ensino ao longo da sua carreira para poder ajudar os seus alunos no 

processo de socialização e torná-los indivíduos úteis à sociedade.  

No entanto, os professores do primeiro ciclo encontram-se numa posição singular em 

relação à socialização das crianças, porque para além da família, ninguém mais tem a 

oportunidade de observar, conviver e relacionar-se com elas durante tantas horas e numa 

diversidade de situações. 

O sucesso escolar dos alunos depende muito da relação construída entre o professor 

e os alunos. Por isso, o professor deve motivar, chamar a atenção, desenvolver o interesse e 

a criatividade dos alunos através de práticas eficientes e apropriadas para o desenvolvimento 

dos conhecimentos, isto é, o professor deve estimular a curiosidade, a criatividade, o 

pensamento critico, a autonomia intelectual, a autoconfiança dos alunos (Teixeira, 2000). 

Durante o percurso escolar, os alunos estabelecem relações com os professores, colegas e 

restantes elementos da comunidade educativa, mas estas relações devem ser boas, 

principalmente com o professor para que estes possam construir uma identidade social 

apoiada na autonomia, na solidariedade e na independência pessoal (Postic, 2007).  

No entanto, a sala de aula é o local fundamental, onde os alunos estabeleçam imensas 

interações para que possam apreender a partilhar determinados momentos, a assimilar 

normas e a estabelecer métodos de comunicação. Assim, o professor procura estabelecer um 

bom ambiente educativo dentro da sala de aula na base da negociação, com o objetivo de 

desenvolver o processo de socialização dos seus alunos, implementando estratégias que 

facilitam a interiorização de normas, a promoção do desenvolvimento cognitivo e emocional, 

para que cada aluno possa fazer uma formação integral e harmoniosa. (Dubar, 2005).  

Neste estudo não se pretende fazer um aprofundamento do processo de socialização, 

mas sim, fazer um esclarecimento do mesmo, de forma a perceber, se este pode influenciar 
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a indisciplina na sala de aulas no primeiro ciclo. Neste sentido, o ponto seguinte vai fazer um 

elo de ligação entre o processo de socialização e os comportamentos desviantes.   

1.2. Comportamentos desviantes 

O objetivo da escola e dos professores é proporcionar aos alunos uma formação 

integral e que as suas metas sejam alcançadas. Assim sendo, a escola e a família são pilares 

primordiais nesta formação, bem como, a inserção na sociedade de uma forma verdadeira, 

justa, solidária e democrática.  

No entanto, a família é o agente de socialização mais importante de cada indivíduo, o 

primeiro interveniente no processo de ensino/aprendizagem, estando na base de todo o 

processo de construção da identidade do indivíduo. Assim, a família é também muito 

importante no desenvolvimento integrado da criança. Esta deve perpetuar na criança 

condutas socialmente corretas. Por isso, entende-se que uma boa conduta se deve basear 

na moral (aquisição e interiorização de normas/regras corretas). 

A escola é também um agente importante na socialização de uma criança, por isso, 

esta contribui muito para a sua personalidade e dota-a de ferramentas que a vão ajudar a 

viver em sociedade ao longo da sua vida. No entanto, esta deverá ser capaz de proporcionar 

a cada aluno um bom clima escolar, para que haja um bom relacionamento escolar e esteja 

bem integrado na comunidade escolar.  

Por isso, a escola estabelece regras de conduta/normas dentro e fora da sala. Para 

que estas sejam compridas é necessário que todos os agentes de socialização escolar sejam 

mais responsáveis e que tenham um maior envolvimento no processo de socialização de cada 

aluno.  

Desta forma, a sociedade atual espera que a escola seja um lugar de socialização da 

criança e, que o professor seja o adulto que ajude as crianças nesse longo processo. Só que 

a sociedade deste século está a atravessar múltiplas crises que dificultam o ser professor nos 

dias de hoje. Por isso, nas últimas décadas temos observado mudanças importantes no 

processo de socialização escolar das crianças, avanços tecnológicos considerados 

principalmente nos meios de comunicação (informação disponível bastante abrangente), 

novas configurações familiares, a crise económica da última década, etc.   

Pelo que foi anteriormente apresentado neste capitulo e referido até agora neste ponto, 

concluímos que a escola desempenha um papel fundamental no processo de socialização de 

uma criança. Para Haecht (1994, p. 140) a «escolarização consistiu o modo de socialização 

por excelência da nossa sociedade Ocidental». Desta maneira, a escola é nas sociedades 

ocidentais um lugar de socialização que tem vindo a ter cada vez mais influência, e o primeiro 
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ciclo corresponde ao início da socialização secundária. Até este momento, a socialização de 

um indivíduo era primária e geralmente no seio da família, onde apreendeu a comunicar, a 

alimentar-se e a cuidar da sua higiene, enquanto ia também identificando e assimilando 

valores (morais e éticos), regras/normas e atitudes que vão moldando a sua personalidade. 

Desta forma, as crianças nesta idade encontram-se bastante marcadas pela socialização 

familiar e pouco autónomas da família. É também nesta idade que as crianças começam a 

ser confrontadas no processo de socialização com a integração de regras e padrões de 

comportamento, novos conteúdos e valores sociais.  

Por isso, a escola de hoje (escola de massas) são frequentadas por alunos 

socialmente e culturalmente muito heterogéneos (alunos de várias classes sociais, etnias 

raças e religião), com hábitos de estudo e comportamentos diversificado. Nesta massa de 

alunos, uns têm apoio familiar, com projetos e objetivos bem definidos, outros que provêm de 

famílias sem apoio ou desestruturadas (desemprego, condições socioeconómica 

desfavorável, ausência de valores, autoritarismo excessivo ou muito permissivo, violência 

doméstica, alcoolismo, toxicodependência…), sem projetos ou objetivos definidos que podem 

vir a propiciar comportamentos inadequados, e mais tarde desinteresse pelas atividades 

escolares dentro da sala de aula. Neste contexto, os alunos com comportamentos desviantes 

vêm a escola como uma imposição e muitos deles não têm qualquer tipo de expetativas, 

aspirações ou anseios em relação à mesma. A família e o estado (governo) obriga-os a ir à 

escola com o alargamento da escolaridade obrigatória e com o objetivo de combater o 

analfabetismo. No entanto, para evitar estes casos a escola deve oferecer condições físicas 

adequadas, materiais pedagógicos adequados e recentes, de forma, a motivar e cativar o 

interesse dos alunos (novas tecnologias de comunicação), um processo de 

ensino/aprendizagem organizado, um ambiente de sã convivência e de respeito mútuo para 

com os diferentes tipos de alunos, para que, estes possam modificar a sua atitude 

(desinteresse pelas atividades escolares) e comportamentos desviantes.  

No entanto, quando falamos de comportamentos desviantes, (como já se verificou 

anteriormente), temos que falar no processo de socialização e é através deste, que os alunos 

vão diferenciar o que é correto do que julgam incorreto. Isto é, os alunos vão fazer a 

construção das suas condutas sobre os valores morais que regem a sociedade onde estão 

integrados e comportarem-se de acordo com os mesmos. Desta forma, os alunos fazem a 

interiorização dos valores morais e eticamente corretos, processo que tende a favorecer o 

desenvolvimento dos mecanismos de controlo e de regulação das condutas, procedimentos 

ou comportamentos de uma criança. No entanto, uma criança interioriza, assimila/aceita e 

respeita as normas e regras sociais com maior eficácia, quando estas são claras e bem 

explicadas.  
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Quando os alunos não respeitam os seus colegas, professores e auxiliares da ação 

educativa existem desvios. Assim, estes alunos que não obedecem às regras/normas da 

escola/sala de aula acordadas pelo grupo/turma na sala de aulas estão a ter comportamentos 

desviantes. Portanto, estes alunos não estabelecem o mínimo de relações sociais adequadas 

com aqueles que os rodeiam e vão dificultar o seu percurso escolar. Porém, a escola não é a 

única instituição responsável pela educação dos alunos. A família tem um papel muito 

importante na integração e formação de uma criança. Assim, a família e a escola devem 

caminhar lado a lado no desenvolvimento de um indivíduo.  

No nosso estudo, referimo-nos aos comportamentos dos alunos que podem vir a 

perturbar o normal funcionamento da sala de aula no primeiro ciclo. Para que estes 

comportamentos possam ser prevenidos é preciso identificar os possíveis fatores (distúrbios 

de natureza comportamental e social) e preveni-los com estratégias de antecipação por parte 

dos professores (Amado, 1998). Assim, apontamos alguns fatores ainda que gerais, de 

comportamentos desviantes, tais como: os maus exemplos éticos transmitidos quer através 

da família quer através da sociedade em geral; a violência transmitida pelos meios de 

comunicação social; a violência familiar agravada por fatores de exclusão social e 

desemprego; as deficientes condições das escolas; a deterioração da imagem social do 

professor e a ambiguidade das normas disciplinares dentro da sala de aula. 

Mas, estamos perante uma diversidade de comportamentos desviantes e vários 

investigadores os têm tentado tipificar, esta tarefa não é fácil e pode nunca acontecer. 

Contudo, podemos associar estes comportamentos ao aluno e ao meio sociocultural onde 

vive (família), as qualidades pessoais e profissionais do professor, ao grupo-turma onde está 

inserido, ao estabelecimento de ensino, às políticas governamentais de ensino e à sociedade 

em geral.  

Assim, os fatores relacionados aos alunos podem ser: o autoconceito negativo 

(quando o aluno tem uma imagem negativa de si próprio); quando um aluno se sente 

negligenciado ou ignorado pelos professores ou colegas, tendo a necessidade de chamar a 

atenção sobre si próprio; a relação deficitária entre aluno e professor gerando conflitos entre 

ambos e o relacionamento desajustado entre os seus pares da turma (não aceitação no grupo 

turma socialmente, o aluno tem a necessidade de se adaptar às normas do grupo para ser 

aceite). 

Nos fatores da escola e do professor destacam-se as dificuldades de comunicação do 

professor (fala muito alto ou muito baixo), professor demasiado autoritário ou tolerante, 

relação pedagógica desajustada entre professor, aluno e encarregado de educação gerando 

conflitos e uma falta de diálogo aberto entre os três e ainda uma relação inadequada entre a 

direção da escola, aluno e encarregado de educação.  
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Relativamente aos fatores da família são os mais apontados como podendo vir a 

causar comportamentos desviantes, e podem estar relacionados, com o ambiente familiar 

desadequado (ausência de valores, alcoolismo, drogas, violência domestica, autoritarismo 

excessivo ou muito permissivo); desemprego; condições socioeconómica desfavorável; 

oriundas de etnias ou outras culturas; ausência de acompanhamento das atividades escolares 

e falta de comunicação ou inadequada entre os encarregados de educação, professores e 

direção da escola.   

Quanto à sociedade em geral podemos dizer a falta de empatia com certos alunos que 

manifestam normas ou regras consideradas desajustadas ou incorretas. Por isto, esta 

situação pode vir a causar diversas reações nos alunos, como por exemplo a recusa de 

aceitação de normas, valores e até saberes.  

Assim, e de uma forma geral estes são alguns fatores que podem levar os alunos a 

terem comportamentos desviantes na sala de aula. No entanto, estes comportamentos são 

muito complicados de gerir por parte dos professores porque os alunos recusam-se em 

colaborar, desafiam a sua autoridade e não se mostrando receosos pela punição. Nestes 

casos a colaboração da família é muito importante no sentido da aplicação das regras de 

conduta (Silva, Nossa, Silvério, & Ferreira, 2008). Por isso, estes mesmos autores apontam 

de uma forma geral, alguns comportamentos dentro da sala de aula, que se não forem 

detetados e corrigidos atempadamente podem-se tornar desviantes, por exemplo: o aluno 

desafia e recusa em cumprir as regras delineadas, acordadas e esclarecidas pelo professor 

e encarregado de educação, culpa os outros pelos seus erros e atos, refere que é 

frequentemente mal tratado pelos colegas, professor e assistentes operacionais, é vingativo, 

viola os direitos e os deveres dos colegas, do professor e assistentes operacionais, insulta e 

ameaça verbalmente e fisicamente os colegas, professor e assistentes operacionais, podendo 

concretizar mesmo essas ameaças, furta os colegas e professor. 

Alguns destes comportamentos podem ocorrer fora da sala de aula, mas são trazidos 

para o interior da mesma, e vêm perturbar seriamente o bom funcionamento das aulas. Por 

isso, todos os agentes educativos devem estar atentos a qualquer sinal de algum 

comportamento que possa vir a tornar-se inadequado e mais tarde desviante: a instabilidade 

no relacionamento entre o aluno e os restantes elementos da comunidade escolar, a nível do 

autoconceito e da afetividade, da impulsividade e da perturbação da própria identidade.  

Desta forma, os comportamentos desviantes traduzem-se no incumprimento/violação 

de regras/normas adequadas a um estabelecimento (escola). Quando nos referimos à sala 

de aulas podemos aludir o «incumprimento de regras necessárias ao adequado desenrolar 

da aula», de forma a, dificultar, prejudicar ou impedir o alcançar dos objetivos traçados no 

ensino-aprendizagem para este espaço social e pedagógico (Freire & Amado, 2009, p. 11). 



50 

Mas todos sabemos, que estas regras fazem parte da cultura de uma escola e espera-se que 

os alunos as interiorizem logo no início do primeiro ano de escolaridade.  

Para Hargreaves (1972), citado por Amado (2001, p. 102), os comportamentos 

desviantes são vistos «ao mesmo tempo como produto e processo da interação social, fruto 

de um conjunto complexo de transações entre uma pessoa que se comporta de determinado 

modo e outra pessoa ou grupo que responde de modo peculiar».  

Os comportamentos desviantes (comportamentos indisciplinados) e segundo Veiga 

(2007, p. 60) são resultantes da «frustração provocada por obstáculos dificultadores da 

satisfação das necessidades de pertença e de reconhecimento através de condutas sociais 

úteis». Assim, e segundo ainda este autor, os comportamentos desviantes encontram-se 

associados à indisciplina. 

Ainda sobre os comportamentos desviantes (desvio às regras), os autores Freire & 

Amado, (2009, p. 43) fazem uma divisão do desvio às regras na sala de aula (desvio às regras 

de trabalho na sala de aula) em quatro subcategorias: primeira «desvios às regras de 

comunicação», segunda «desvios às regras da comunicação não-verbal», terceira «desvios 

às regras da comunicação», e por fim, a quarta «desvios ao cumprimento da tarefa». Estes 

autores consideram estes comportamentos como sendo o primeiro nível de indisciplina.  

No dia-a-dia escolar ocorrem uma enormíssima diversidade de vivências sociais nas 

escolas, relações entre alunos ou aluno/aluno. Desta forma, na escola ocorrem vivências 

específicas num grupo/turma dentro da sala de aula e noutras conjunturas escolares. Assim, 

a escola proporciona aos alunos durante o seu percurso um contacto com modelos, valores, 

normas e regras de carácter social que vão orientar as suas vidas e compondo a sua 

personalidade. Deste modo, as relações entre pares constituem um aspeto fundamental no 

desenvolvimento sócio emocional e sociocognitivo de uma criança, contribuindo de uma forma 

decisiva na construção social do conhecimento e para o conhecimento de si próprio e dos 

outros. Portanto, a criança deve estabelecer relações de amizade, entreajuda e de aceitação. 

Quando isto não acontece ocorrem comportamentos desviantes entre pares, e estes tipos de 

comportamentos são enquadrados no segundo nível de indisciplina (Idem.)  

Estes autores ainda estabelecem outros comportamentos desviantes relação 

professor/aluno. No entanto, estes comportamentos são limitados e apenas uma minoria de 

alunos é responsável. Mas, quando acontecem «prejudicam as condições de trabalho e de 

infringirem as regras que as definem, vão além disso e põem em causa a dignidade do 

professor, como profissional e como pessoa» (Ibidem. p. 87). Estes tipos de comportamentos 

são enquadrados no terceiro nível de indisciplina pelos autores anteriores. Devemos salientar 

que estes autores voltam a abordar estes níveis de indisciplina e os reformulam (primeiro nível 

– a indisciplina em contexto sala de aula, segundo nível – o regulamento da escola e as 
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normas estabelecidas nas relações dos próprias alunos e, o terceiro nível – o confronto entre 

professor e alunos e vandalismo dos materiais escolares) (Amado & Freire, 2014).  

Assim, a «indisciplina na sala de aula consiste precisamente na rutura com a regra» 

(Rocher, 2012, p. 56), isto é, ocorrem comportamentos desviantes que prejudicam o normal 

funcionamento da sala de aula. Desta forma, e segundo vários autores os comportamentos 

desviantes acabam por ser indisciplina quer na sala de aula quer na escola.  

No entanto, estes alunos manifestam ou apresentam comportamentos desviantes 

(indisciplinados) e devem ser encaminhados para profissionais competentes, de forma a 

minimizar os efeitos destes e se possível eliminá-los. 

Com o término deste ponto podemos referir, que é importante os alunos realizem um 

processo de socialização adequado em todos os campos (família, escola, seus pares …) para 

que não aja comportamentos desviantes em nenhum local ou instituição que os integra.  

Voltaremos ao assunto dos comportamentos desviantes no capítulo da indisciplina, no 

ponto “comportamentos indisciplinados”.  

Conclusão  

Nos dias de hoje vivemos num mundo social bastantes complexo. Um conjunto de 

regras claras e objetivas regulam as nossas regras, condutas e relações.    

Assim, a socialização é um processo que se inicia com o nascimento e contínua ao 

longo de todo o ciclo de vida. Por isso, esta vai envolver a transmissão de valores, atitudes, 

nomas, cultura e religião de uma geração para outra, isto é, vai tornar uma criança (pessoa) 

responsável e útil à sociedade, e para isso, os agentes de socialização têm que desenvolver 

corretamente o seu papel. 

A socialização primária é fundamental para o desenvolvimento de um indivíduo. Nela 

entram fatores intrínsecos e extrínsecos, onde tornam único e individual cada indivíduo. Os 

fatores intrínsecos limitam os fatores biológicos (desenvolvimento físico da criança). 

Relativamente aos fatores extrínsecos influenciam o ambiente onde vive a criança (estímulos, 

cuidados, atitudes, valores, respeito, crenças, cultura, educação…). Por isso, a socialização 

primária exerce uma forte influência na formação da personalidade social.  

A socialização secundária inicia-se com a entrada na escola (primeiro ciclo). Esta é 

bastante influenciada pela comunicação (meios de comunicação em massa) e a relação com 

os seus pares.  

Assim, todo o processo de socialização de um indivíduo está ligado aos valores à 

cultura, à estrutura de comportamentos, aos papéis de responsabilidade social (sucessos 

pessoais e profissionais) e às relações individuais e coletivas com os outros. 
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No entanto, neste capítulo fizermos uma breve abordagem clara, objetiva e de fácil 

compreensão ao processo de socialização, aos agentes de socialização e à sua relação com 

os comportamentos desviantes que os alunos podem vir a ter ou têm se não forem 

atenuados/prevenidos ou mesmo eliminados. Esta abordagem permitiu-nos compreender que 

os professores do primeiro ciclo devem privilegiar uma boa relação com a família e os 

restantes agentes de socialização dos seus alunos e vice-versa para que os alunos realizem 

uma socialização adequada, possam ser aceites e enriquecerem a sociedade que pertencem. 

Mas, esta abordagem também nos permitiu verificar o relacionamento do processo de 

socialização com os comportamentos desviantes (indisciplinados) dos alunos na escola e 

principalmente na sala de aula.  

Os autores consultados referem a importância da socialização primária. A relação 

peculiar entre a criança e a sua família e quando a ausência da mesma, deve haver 

estratégias que facilitem e ajudam a criança no processo de socialização. Os mesmos autores 

também fazem referência aos comportamentos inadequados, o incumprimento de 

regras/normas e de condutas incorretas que podem vir a tornar-se desviantes se não forem 

moderados ou suprimidos.  

Destacamos ainda, que este capítulo levou-nos a consultar vários autores sobre o 

insucesso escolar e a sua relação com a indisciplina. Por isso, o capítulo seguinte refere-se 

ao insucesso escolar e o seu relacionamento com a indisciplina.  
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Capitulo II – Insucesso escolar 

Introdução  

Educar não é só a transmissão da cultura (conhecimentos) às novas gerações. Educar 

é também ajudar o indivíduo (aluno) a encontrar a sua vocação (profissão) e desenvolver 

potencialidades, com vista à sua formação em todos os aspetos. Assim, a educação deve ser 

dirigida ao aluno, independentemente da sua raça, etnia, comunidade ou classe social. Desta 

forma, os atuais sistemas de ensino têm a preocupação de combater a exclusão social, de 

oferecer a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolar a todos os alunos.  

Nas últimas décadas grandes desafios se têm imposto à escola, para que os alunos 

sejam futuros cidadãos interventivos da sociedade. Por isso, a escola tem o dever de transmitir 

aos seus alunos conhecimentos/competências de uma forma global, individual e equilibrada.  

O insucesso escolar existe com o aparecimento da escola de massas ou ensino 

obrigatório, antes do século XX, só as crianças das classes cultas é que recebiam instrução.  

A escola nas sociedades ocidentais desenvolvidas, denominada “escola para todos”, 

manifesta bastantes dificuldades aos alunos e, quando os objetivos estabelecidos não são 

alcançados começou a usar a expressão insucesso escolar. Desta forma, o insucesso escolar 

deixou de ser um ato isolado quando um aluno não transitava de ano e, passou a ser visto 

como um fenómeno social, onde estão implicados vários intervenientes do sistema educativo 

(alunos, professores, encarregados de educação e políticas educativas).  

Desta forma, o insucesso escolar é um fenómeno extremamente complexo, e 

interferem nele uma convergência de variáveis. No entanto, no nosso estudo, a parte 

relevante e com maior expressão do insucesso escolar é a relação que pode estabelecer com 

a indisciplina na sala de aula do primeiro ciclo.  

 Para uma melhor compreensão de toda esta problemática, a indisciplina na sala de 

aula do primeiro ciclo, é de todo essencial identificar os fatores do insucesso escolar e sempre 

que possível antecipa-los para o prevenir.  

Neste capítulo começamos por definir o conceito de insucesso escolar de uma forma 

generalizada e de seguida os seus fatores. Para finalizar, efetuamos uma relação entre o 

insucesso escolar e a indisciplina.   
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2.1. Insucesso escolar 

O insucesso escolar é atualmente uma das maiores preocupações dos professores, 

pais, psicólogos, dirigentes das escolas e governantes. Este tema tem sido abordado por 

inúmeros estudos, debates, conferências, livros, revistas e nem sempre apresenta uma 

unanimidade sobre a forma do seu conceito, causalidade e estratégias para o solucionar. 

A escola é um local promotor de aprendizagens, enriquecimento de conhecimentos e 

de preparação do futuro dos alunos, para mais tarde serem adultos independentes e 

produtivos na sociedade. Mas, por outro lado, a escola é também um local de conflito, de 

dificuldades dos alunos, onde alberga o insucesso escolar e de indisciplina. 

Com a massificação da escola colocam-se grandes desafios à comunidade escolar em 

vários níveis. O insucesso escolar passou a preocupar todos os agentes do sistema educativo 

e a inquietar as sociedades. 

Assim, o insucesso escolar começou a suscitar preocupações à sociedade que se está 

a revelar cada vez mais intolerante com este fenómeno, pelos efeitos que produz a nível 

pessoal, social e económico.   

 

2.1.2. Conceito de insucesso escolar 

Não podemos pensar no conceito da palavra insucesso, sem se apreender primeiro o 

sentido da palavra. Desta forma, a palavra insucesso etimologicamente deriva do latim 

insucessu(m), de acordo com o novo dicionário etimológico de Língua Portuguesa significa 

«Malogro; mau êxito; falta de sucesso que se desejava» Fontinha, (s/d) citada por Pereira 

(2012, p. 29). Enquanto o mesmo termo no Dicionário da Porto Editora de Língua Portuguesa 

(2017, p. 913), tem por sinónimos «mau resultado, falta de êxito, fracasso, desastre».  

Nos dias de hoje, o termo insucesso escolar é alvo de vários debates por todos os 

agentes do sistema educativo, uma vez que este inquieta uma grande parte da nossa 

sociedade e é um tema de interesse para vários investigadores, sociólogos e pedagogos. 

Poder-se-á dizer que o insucesso escolar é um fenómeno da sociedade e é 

considerado um flagelo educativo, dado à quantidade de pessoas que são afetadas 

diretamente e indiretamente. Esta preocupação é bastante notória devido a ser notícia 

frequentemente nos meios de comunicação.  

No entanto, a problemática do insucesso escolar é bastantes complexa, não se limita 

à noção simplicista e comum de falar em insucesso escolar e refere mesmo a palavra 

“reprovações” (Pires,1987), citado por Sil, (2004). Neste sentido, o insucesso escolar tem 
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apresentado uma variedade de situações, de critérios com significados múltiplos e 

diversificados.  

Por isso, definir insucesso escolar no quadro de referências conceptual mostra-se 

bastante complexo e difícil, podendo apresentar uma pluralidade de compreensões e 

dependendo dos intervenientes educativos. Assim, o insucesso escolar pode ser definido de 

uma maneira mais geral, quando um aluno não consegue alcançar os seus objetivos ao nível 

da aprendizagem no ano letivo que frequenta ou final de ciclo. 

O conceito de insucesso escolar é recente na história da educação na sociedade 

ocidental. Este surge associado, à implementação da escolaridade obrigatória, «a sua noção 

conceptual assume-se nos meandros da rede política e económica do século XX, com a 

organização das escolas com currículos estruturados, que pressupõem, por inerência, metas 

de aprendizagem» (Mendonça, 2009, p. 65). 

De uma forma geral, o insucesso escolar é quando um aluno “fica para trás”, não 

atingiu o que era suposto ser atingido (Bolivar, 2014). 

Para os autores Roazzi & Almeida (1988) o insucesso escolar, na perspetiva dos 

professores é devido à falta de bases, de motivações, de capacidades dos alunos ou do 

disfuncionamento das estruturas educativas, familiares e sociais. Na perspetiva dos pais e 

público em geral, a responsabilidade do insucesso escolar recai nos professores apontando 

concretamente as faltas dadas durante o ano, a desmotivação e à sua formação insuficiente. 

No entender de Benavente (1976, p. 9) o insucesso escolar é quando um aluno tem 

dificuldade de aprendizagem ou retenções, isto é, quando uma «criança é considerada boa 

ou má aluna em função dos resultados obtidos e dos progressos efectuados no cumprimento 

dos programas de ensino». Desta forma, o insucesso escolar refere-se às crianças que não 

aprendem ou aprendem com dificuldades, que não transitam de ano ou que estão atrasadas 

nos conteúdos em reação aos seus colegas.  

A Unidade Portuguesa da Rede de Informação sobre a Educação na Europa – 

Eurydice (1995, p. 47), o nosso país refere-se ao insucesso escolar como uma «incapacidade 

que o aluno revela em atingir os objectivos globais definidos para cada ciclo de estudos». 

O autor Marchesi (2005) refere-se ao insucesso escolar quando os alunos têm 

problemas na escola e que são intrínsecas ao próprio sistema educacional.  

O relatório da OCDE Overcoming Failure at School, citado por Marchesi & Gil (2004), 

defende que o insucesso escolar deve ser visto em três pontos: o primeiro ponto refere o 

ensino obrigatório e quando o rendimento de um aluno se situa abaixo da média ou há 

repetência do ano de escolaridade; o segundo ponto faz referência à desistência de um aluno 

antes de terminar o ensino obrigatório ou quando o termina não pode ser certificado; o último 
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e terceiro ponto refere a difícil integração profissional de um aluno por falta de conhecimentos 

e que deveriam ter sido adquiridos na escola. 

Para Martins (1993, p. 10) uma «entidade apresenta insucesso quando não consegue 

atingir os objectivos propostos ou isso não acontece no tempo previsto». 

As autoras Benavente & Correia (1981) referem também que o insucesso escolar é 

maior nas classes sociais mais desfavorecidas, e que os alunos já retidos apresentam uma 

maior probabilidade de voltarem a não transitarem de ano ou de anos.  

Medeiros (1993) refere-se ao insucesso escolar pela falta de motivação dos alunos por 

parte dos professores e da carência das capacidades dos alunos ou do disfuncionamento das 

estruturas educativas, familiares e sociais. Esta autora, diz-nos que os encarregados de 

educação e a sociedade em geral define o insucesso escolar pela desmotivação, das faltas 

dadas pelos professores e da sua deficiente formação.  

Para Cruz (2011), na sua tese de doutoramento refere que o estudo do insucesso 

escolar implica a análise de três situações: a do aluno, a do meio social e a instituição escolar, 

isto porque, o insucesso dependem das características do próprio aluno (teoria dos dotes 

individuais), da sua interação com o meio social (teoria do handicap sociocultural) e do 

funcionamento da instituição escolar (teoria sócio institucional).  

Nos dias de hoje, quando um aluno manifesta insucesso escolar, isto é, não consegue 

transitar de ano ou ficar reprovado num ciclo de escolaridade. Quando isto acontece com 

frequência num grupo de alunos, o insucesso escolar passou a ser encarado como um 

fenómeno social.  

Porém e após uma breve referência de uma forma geral do conceito de insucesso 

escolar, o mais importante neste estudo é descrever o insucesso escolar que esteja 

relacionado com a indisciplina. Sendo difícil de definir o insucesso escolar de uma forma geral, 

mais difícil é defini-lo relacionando com a indisciplina. Assim, o insucesso escola é um 

fenómeno que pode ser incluído numa perspetiva sociológica onde são implicados os alunos, 

a família, a escola, os professores e as políticas educativas. Desta forma, o insucesso escolar 

pode ser explicado por um modelo multidimensional e multifatorial.  

No entanto o insucesso escolar tem diversas definições, tendo em conta a perspetiva 

de quem a elabora e de quem a analisa. Os fatores que podem influenciar o insucesso escolar 

são demasiados complexos, e na maioria das vezes, a escola não os consegue controlar, 

como por exemplo: o tipo de pessoas, o meio local, o poder central, ou seja, a sociedade num 

contexto geral. 

Assim, o insucesso escolar é desta forma um fenómeno que resulta da conjugação de 

vários fatores, que afeta um grande números de alunos pondo em causa a referida “escola 

para todo”, que aparece nas várias instituições e nos diversos níveis de ensino (Benavente, 
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1999). Desta forma, o insucesso escolar é formado por um conjunto de obstáculos sociais que 

estão a dificultar o aluno na escola e que acabam por se refletir no seu percurso académico. 

O autor (Sil, 2004) também é desta opinião e refere que as dimensões da problemática do 

insucesso escolar começaram a tornar-se mais visíveis quando o sistema de educação 

passou a ser designado por “escolas de massas” e integrou o ensino obrigatório preocupando-

se com a igualdade de oportunidades educativa para todos os alunos.  

Por isso, Cortesão e Torres (1990) referem que o abandono escolar pode estar 

relacionado com a dificuldade da inclusão dos alunos na instituição escolar, com a 

agressividade destes alunos ou de um aluno em causa, o desinteresse pelas atividades 

escolares, a incompatibilidade de relação entre aluno e professor, a violência e a delinquência 

exercida pelos próprios alunos, colegas ou familiares. Portanto, a socialização dos alunos com 

os seus pares e com os demais que os rodeiam na escola é importante para que haja uma 

aprendizagem com sucesso.   

O estilo de pais autoritários, negligente e permissivo surgem associados ao insucesso 

escolar, não favorecem a aprendizagem dos alunos, o equilíbrio emocional e os 

comportamentos escolares e sociais adequados (Stevanato, Loureiro, Linhares, & Marturano, 

2003). 

Na sociedade atual, parece-nos difícil encontrar uma definição que reúna um único 

sentido consensual. Assim sendo, o insucesso escolar pode ser definido quando um aluno ou 

vários alunos não alcançam o nível de aprendizagem recomendado nos programas de ensino 

de um ano ou ciclo. Mas, para o combater é necessário ter em conta os fatores que o 

condicionam em cada momento. A descoberta ou identificação destes fatores exige a 

colaboração e intervenção conjunta entre os gestores do processo educativo, professores, 

encarregados de educação e os próprios alunos. Porém, neste processo, a tarefa do professor 

facilitador de aprendizagem e recuperador dos alunos em insucesso escolar continua a ser 

muito determinante. 

Assim sendo, concluiu-se que «o insucesso escolar é afinal um fenómeno relacional 

que envolve fatores de natureza política, cultural, institucional, sociopedagógica e 

psicopedagógica; tem a ver com as relações que a escola estabelece com os alunos (…) tem 

a ver com a dificuldade que a escola (baseada numa igualdade formal e numa suposta 

neutralidade)» (Benavente, 1998; citada por Moreira, 2013, p. 27). 

No entanto, qualquer que seja a definição de insucesso escolar e a forma com que 

este se manifeste, o mesmo vai ter impactos graves nos alunos e na sociedade. Por isso, é 

importante minimizar este problema e solucioná-lo. 
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2.1.2. Fatores de insucesso escolar relacionados com a indisciplina 

O insucesso escolar como já vimos anteriormente é caraterizado pelo baixo 

rendimento escolar de um aluno ou vários alunos, isto é, por uma razão ou várias razões os 

alunos não alcançaram resultados satisfatórios, não atingiram os objetivos pretendidos ou não 

conseguiram adquirir as competências esperadas para um determinado período de tempo. 

No entanto, é necessário identificar e compreender as razões que levaram ao insucesso 

escolar e em situações semelhantes pode haver soluções diferentes dentro do mesmo 

estabelecimento de ensino, independentemente das metodologias adotadas. 

Assim, quando um aluno se encontra em insucesso escolar, este pode ser oriundo de 

vários fatores que podem ser intrínsecos ao próprio aluno, ao meio social, ao meio escolar ou 

ao sistema educativo Lusbel (1978), citado por Sil, (2004). Por isso, procurar explicações para 

esta problemática tem sido uma preocupação constante para poder ser prevenido. A 

descoberta destes fatores exige uma colaboração e intervenção conjunta entre os gestores 

do processo educativo, professores, encarregados de educação e os próprios alunos. No 

entanto, os fatores que vamos fazer maiores referências vão estar relacionados diretamente 

com a indisciplina.  

Por isso, e tendo em linha de conta, que o insucesso escolar é um conceito tão relativo 

e difícil de definir, pelo que, não será menos difícil identificar os mecanismos que o causam. 

Assim, vamos abordar principalmente fatores ao nível do aluno e do seu ambiente que o 

rodeia, ao nível da sociedade à qual o aluno pertence, ao nível da própria instituição escolar 

e do sistema educativo. 

Quando um aluno é oriundo de uma família de classe social desfavorecida, esta pode 

comprometer o seu desenvolvimento a nível cultural e linguístico, entre outros. Desta forma a 

família «põe em evidência o facto de criança se encontrar ela própria em desvantagem, pela 

ausência das referências culturais necessárias ao sucesso escolar» (Eurydice, 1995, p. 58). 

Os pais com poucas ou nenhumas habilitações (incultos) não vão conseguir incutir 

aspirações ou expetativas aos seus filhos que lhe permitam competir com outras crianças em 

que os seus pais são literatos. Logo, a origem social dos alunos pode vir a revelar mecanismos 

que conduzam ao insucesso (Sil, 2004).   

Desta forma, o estrato social familiar, a falta de estruturas sociais e escolares, o baixo 

nível cultural e social das famílias que não proporcionam meios, estímulos, motivações, 

condições de estudo e aprendizagem aos seus educandos, são obstáculos para o normal 

funcionamento do processo de aprendizagem e vão estar na base do insucesso escolar. Por 

isso, as classes mais altas têm por norma, expetativas mais altas para os seus educandos. 

Estas encaminham-nos para profissões mais valorizadas, enquanto as classes mais baixas 
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incluem-se em profissões menos remuneradas e com menos prestígio social. Deste modo, é 

fundamental que o currículo escolar estabeleça corretamente a proporcionalidade entre o 

teórico e o prático, para que não ocorram casos de desinteresse e originar situações de 

insucesso escolar devido à incoerência entre a realidade escolar e as expetativas do futuro 

profissional.   

Os autores Azevedo (2014) e Nunes (2015) referem que o epicentro que levou ao 

insucesso escolar foi o ensino de carater obrigatório e gratuito nas sociedades mais 

desenvolvidas (países ocidentais) com a melhoria do nível de vida socioeconómico. A escola 

passou a albergar vários grupos de crianças (dentro do mesmo espaço) cada vez mais 

heterogéneos (uma pluralidade de perfis de alunos), resultante da heterogeneidade da 

sociedade. Embora todos os alunos de tenham um processo de aprendizagem, este é 

diferente de aluno para aluno (cada aluno, como ser individual possui o seu próprio processo). 

A teoria relacionada com o estrato social começou por perder força, pois verificou-se que 

nestes países não desapareceu o insucesso escolar. Então o insucesso escolar deixou de ser 

exclusivo do sistema social e começou a ser relacionado ao espaço onde ele era apresentado, 

instituição escolar. 

Desta forma, a partir dos anos setenta, a escola passa a ser também culpada do 

insucesso escolar devido a não se encontrar estruturada, nem orientada para lidar com os 

vários tipos de alunos que a frequentam. Assim, Benavente (1999) ao analisar o insucesso 

escolar mostra-se empenhada nos mecanismos que atuam no interior da escola, isto é, a 

escola só estava preparada para lidar com um tipo de aluno e não com vários tipos de alunos. 

Então, com a mudança de paradigma, o insucesso escolar deixa de ser só aplicado a fatores 

exteriores à instituição escolar (meio e família), até este momento neutra, passando a ser 

incluídas as interações estabelecidas entre alunos e práticas escolares. Atendendo a esta 

linha de pensamento, o insucesso escolar advém também da escola (metodologias adotadas, 

práticas educativas, avaliação dos alunos, colocação dos professores, falta de equipamentos 

ou de infraestruturas, falta de abertura à comunidade educativa) são os principais fatores 

apontados. Mas, Sil (2004, p. 30) aponta mais alguns fatores importantes «distribuição dos 

alunos por turma, o absentismo dos professores ou a construção de uma estrutura curricular 

uniforme».  

Quando os alunos chegam à escola e provém de famílias socioeconómico e 

culturalmente identificadas (alto ou baixo), existe logo uma desigualdade, porque alguns 

reúnem condições mais favoráveis ao sucesso na escola do que outros. Mas, o desejo de 

igualdade de oportunidades (atual) sendo muitas vezes uma utopia é também um direito, daí 

que devem ser propostas medidas para tornar possíveis essas igualdades. Os alunos que 
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revelam carências no meio familiar são os que, em muitos casos, sentem maiores dificuldades 

em cumprir a escolaridade, em tempo útil e os que revelam mais insucesso escolar. 

Nos dias de hoje, com a obrigatoriedade e universalidade do ensino para todos houve 

modificações no sistema de ensino. Deste modo, e por falta de resposta educativa e 

pedagógica à heterogeneidade, aumentaram abruptamente as retenções dos alunos e, a 

responsabilidade é imputada à própria escola. No entanto, não se pode colocar a questão só 

com esta resposta, mas sim, a um conjunto de fatores interligados entre si, cuja 

responsabilidade deve ser repartida, tendo em conta a organização dos processos educativos. 

No entanto podem existir professores menos competentes, alunos que não estudam, com 

dificuldades de aprendizagem, pertencentes a famílias desestruturadas ou que dificultam o 

seu bom desenvolvimento cognitivo e psicossocial. Por isso, torna-se fundamental 

compreender o insucesso, tendo em conta as suas manifestações tão distintas, e as 

consequências que conduzam à qualidade das aprendizagens dos alunos, gerando 

discrepâncias entre o ciclo de ensino em que se enquadram e a sua idade. 

Para Escudero Muñoz (2005) os fatores que referenciam o insucesso escolar advêm 

de diferentes vertentes do aluno e da sua personalidade (intelectual, pessoal, emocional, 

social e atitudes), e recaem em instâncias e indivíduos que estão à sua volta, resultando da 

convergência e da interação de elementos, estruturas e dinâmicas diferentes, situadas a 

diferentes níveis e com grau de implicação diferenciado na família e nos espaços de 

socialização; nas relações com pares; na organização e gestão das escolas; na relação da 

escola com o meio; no currículo; no ensino e avaliação; na consideração e formação do corpo 

docente; nos sistemas e nas dinâmicas de assessoria escolar. Este autor elaborou um quadro 

para sintetizar e favorecer a compreensão do insucesso e a vulnerabilidade escolares, no 

início coloca diferentes categorias de fatores, e depois representa-os com distintos níveis 

correspondentes a cada um.  

Quadro 1 - Quadro síntese das variáveis de compreensão do insucesso escolar segundo 
Escudero Muñoz (2005, p. 15). 

a) Aspetos pessoais e sociais dos alunos: saúde e possíveis incapacidades físicas e 

mentais; má nutrição; residência em meio rural ou suburbano; população imigrante e 

minoritária; famílias de baixos rendimentos económicos ou em situação de pobreza; raça; 

sexo; incapacidade; mau comportamento; falta de meios e condições para estudar em casa.  

b) Características familiares: estrutura e composição familiar (monoparentalidade, 

casal jovem, ausência prolongada do pai); clima familiar (severidade ou negligência); baixa 

coesão; alcoolismo; pobreza; família alargada e amigos; expectativas e cultura familiar, no 

que diz respeito à valorização da escola, do estudo e do desenvolvimento de hábitos de 

comportamento e atitudes em relação ao trabalho escolar.  
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c) Influência do grupo de pares: nos seus aspetos negativos, podem representar uma 

certa pressão contra o rendimento e a excelência escolar, podendo chegar a ser, em situações 

extremas, um meio de desenvolvimento de uma cultura antiescola e delinquência.  

d) Características da comunidade de residência: pobreza do contexto social; 

perigosidade; vandalismo; ruralidade; alcoolismo; desemprego; baixo nível cultural; 

dependência de sistemas de proteção social.  

e) Contexto Escolar: clima escolar interessante ou aborrecido; grau de sensibilidade e 

de resposta em relação aos fatores correspondentes do meio social e do contexto familiar dos 

alunos; existência ou não de apoio social, de orientação e de aconselhamento; rácio de alunos 

por turma e critérios de agrupamento de alunos - estruturas de segregação por níveis; 

coordenação entre as escolas e as instituições da comunidade; qualidade do ensino e dos 

materiais didáticos; grau de implicação cognitiva e emocional dos alunos na aprendizagem; 

atenção à diversidade e diferenciação do ensino para proporcionar oportunidades de 

aprendizagem que deem respostas efetivas ou não às necessidades de todos os estudantes; 

relevância, rigor e expetativas do currículo e do corpo docente; critérios e procedimentos de 

avaliação; organização e gestão das escolas, coordenação, planificação institucional, 

liderança e conexões com o meio social; recursos escolares e a sua distribuição, segundo 

critérios de igualdade e equidade de acordo com as necessidades da população a que serve.  

f) Políticas sociais e educativas: organização do sistema escolar, política curricular – 

desenho, recursos, materiais e apoios; corpo docente e formação; inspeção, avaliação, 

prestação de contas e discriminação positiva; políticas de apoio e estímulo a Projetos de 

renovação e melhoria com prazos curtos e médios; articulação das políticas escolares com as 

municipais e sociais; políticas sociais, económicas, laborais, de luta contra a exclusão social 

e mecanismos de proteção social. 

 

No entanto, Formosinho & Machado (2008) verificaram  que na escola, não há uma, 

mas várias formas de insucesso. Estes autores referem também que o insucesso não esta só 

centrado  no aluno, mas também há insucesso na escola quanto não cumpre os objetivos que 

a sociedade lhe atribui, demonstrando a sua inadaptação às novas realidades dos dias de 

hoje. Neste sentido são destacados dois tipos de fatores, os exteriores à escola (económicos, 

regionais, culturais, familiares e psicológicos), e os fatores escolares, nomeadamente, o 

regime de aprovação/reprovação anual e a estrutura curricular. 

Para Azevedo (2014) o insucesso escolar está condicionado por uma reunião de 

fatores de características individuais, sociais, culturais, económicas e políticas (relativas ao 

sistema educativo). Este mesmo autor apresenta um esquema em que sintetiza um conjunto 

de dimensões que influenciam o (in)sucesso escolar:   
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Figura 1- Dimensões que influenciam o (in)sucesso escolar (Azevedo, 2014, p. 40) 

 

Deste modo, e tendo em conta só a relação do insucesso escolar com a indisciplina 

torna-se ainda mais árduo identificar os fatores que condicionam o insucesso escolar, sendo 

este um acumular de fatores que atuam de modo estruturado. Desta forma, o insucesso 

escolar na maioria dos alunos com indisciplina é uma conjunção de diversos fatores, como o 

embate entre a cultura escolar e a familiar (relacionamento entre alunos, professores, família, 

escola e comunidade), a personalidade e história individual de cada aluno (características 

individuais), as influências de outros fatores sociais e culturais  (integração da família no meio 

social e o seu estrato), o funcionamento/organização e conteúdos pedagógicos da escola e 

as políticas edutativas.  

De acordo com Brandão (2015) os fatores da indisciplina estão relacionados com os 

fatores do insucesso escolar. Neste caso, os fatores que provocam a indisciplina vão 

condicionar o insucesso escolar.   
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Se os professores, utilizarem no seu processo de ensino aprendizagem métodos de 

ensino, recursos didáticos e técnicas de comunicação inadequados às caraterísticas da turma 

ou de um aluno, o sucesso deste ou destes estará em causa.  

A gestão da disciplina dentro da sala de aula é outro fator muito importante para o 

aproveitamento académico dos alunos. É importante que haja uma relação de confiança e de 

harmonia entre professor-aluno e vice-versa, de professor e encarregado e vice-versa e de 

escola e aluno/encarregado de educação e vice-versa. 

A sociedade dos dias de hoje assenta em valores que estimulam o consumismo e 

elevam o individualismo, favorecendo a desmotivação dos alunos pelo estudo.   

Os autores OCDE (2005); Nóvoa (2007); Brandão (2015) apontam de uma forma 

sucinta os principais fatores do insucesso escolar relacionados com a indisciplina, o(s) 

aluno(s), professores, instituição (escola), políticas educativas, família e sociedade. 

Relativamente aos alunos existem causas como: a instabilidade individual do(s) aluno(s) e 

característica da adolescência; as relações estabelecidas; a rejeição da escola; 

comportamentos/atitudes e assiduidade; a falta de motivação; o desequilíbrio emocional e 

autoestima do aluno. Os professores contribuem para o insucesso escolar/indisciplina: 

sempre que usam métodos de ensino, recursos didáticos, técnicas de comunicação 

desajustadas às características de uma turma ou de um aluno; a gestão da disciplina na sala 

de aula pode influenciar o rendimento escolar dos alunos; quando criam expectativas, 

positivas ou negativas nos alunos (expectativas elevadas nos alunos socialmente mais 

favorecidos e menos elevadas nos restantes); o crescente aumento de professoras no ensino 

(estudos têm demonstrado que as professoras têm uma maior preferência pelas raparigas, o 

que poderá explicar um maior aproveitamento destas relativamente aos resultados obtidos 

aos alunos do sexo masculino, sendo deste modo penalizados). No que diz respeito à 

instituição (escola) e às políticas educativas podem contribuir para o insucesso escolar: a 

forma de liderança dos órgãos de gestão da escola; a falta de avaliação (ninguém sabe o que 

se anda a fazer numa organização que sistematicamente não avalia os seus resultados face 

aos objetivos que definiu, nem identifica as causas dos seus problemas); a formação de 

turmas com um elevado número de alunos (contribuindo para uma diminuição do rendimento 

individual de cada aluno); turmas organizadas de modo heterogéneo dificultando a gestão da 

sala de aula e da aula pelos professores, conduzindo à conflitualidade interna; currículo 

demasiado extenso, impedindo os professores de utilizar metodologias que sejam 

centralizadas no aluno; a obrigatoriedade do cumprimento dos conteúdos programáticos 

impedindo a adoção de estratégias que permitam ao professor a ultrapassagem de 

dificuldades individuais dos seus alunos; a falta de articulação entre os programas dos 

diferentes anos, disciplinas e ciclos, levando os alunos à desmotivação pelas matérias que já 
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são do seu conhecimento; a pouca diversidade das ofertas formativas; a excessiva 

centralização do sistema educativo tornando-o bastante lento a nível local (escolas) devido à 

demora dos processos burocráticos. 

Na questão da família, existem conflitos familiares (famílias desestruturadas) divórcios 

que podem causar desmotivação e comportamentos desajustados por parte do aluno; a 

origem social (famílias desfavorecidas) alunos oriundos de famílias de baixos rendimentos, 

de outras culturas, raças e etneias, onde se situam as maiores percentagens de insucesso 

escolar; pais autoritários que desenvolvem nos filhos normas rígidas de obediência sem 

discussão, ou pais permissíveis/negligentes que promovem a instabilidade emocional, criando 

a ausências de modelos e valores estáveis. Um dos fatores mais referidos nos dias de hoje, 

é o abandono da educação dos filhos por parte dos pais, exigindo da escola eficiência e pouco 

incómodo. 

A relação da escola/família nos dias de hoje é fundamental no contexto escolar e 

essencial no solucionamento do insucesso escolar. 

Conclusão  

A escola (educação escolar) tem como principal objetivo instruir, estimular e socializar 

os alunos, isto é, a aquisição de determinados conhecimentos, o desenvolvimento da 

personalidade e a interiorização de condutas e valores validos na sociedade onde se insere. 

Quando algum destes objetivos não é atingido, estamos perante insucesso escolar. Por isso, 

o insucesso escolar surge quando algum ou alguns destes objetivos educacionais não são 

atingidos. Desta forma, muito se tem falado e estudado sobre o insucesso escolar nos últimos 

anos.  

O insucesso escolar é mencionado habitualmente por professores, encarregados de 

educação e políticos. No entanto, o termo insucesso escolar é usado para caracterizar um 

facto dos alunos quando não conseguem atingir as metas do final de ciclo ou de anos dentro 

dos limites temporais estabelecidos, e mencionam na prática reprovação ou repetência. Mas, 

apesar de existirem vários indicadores de insucesso é muito complexo a análise dos fatores 

deste fenómeno.  

Mas, alguns dos intervenientes no processo educativo manifestam diferentes opiniões 

sobre os fatores que causam o insucesso escolar. Os professores afirmam que na maioria 

dos casos, a responsabilidade incide na família e meio social, e também consideram que o 

aluno é parte integrante do problema e que o sucesso escolar depende dele próprio. Na 

opinião dos pais o insucesso escolar incide principalmente nos professores, afirmando que os 

mesmos não são suficientemente bons para os seus filhos, declarando pouca motivação ou 
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deficiente preparação dos mesmos para o solucionar. No entanto, e no início o insucesso 

escolar era considerado um fenómeno a nível social. Nos dias de hoje, esta ideia foi-se 

esvanecendo, e atualmente, este problema é visto como uma questão social e institucional 

(escola). É um fenómeno que está presente em todos os níveis de ensino, tem um caráter 

massivo e constante, e em todas as instituições de ensino dos vários países.  

Com o alargamento da escolaridade obrigatória, falar de insucesso escolar é pôr em 

causa, o aluno, mas também os professores, a instituição que frequenta, a família, o ambiente 

que rodeia o aluno, os responsáveis pela educação (políticas educativas), enfim, toda a 

sociedade. Desta forma, a complexidade do problema não pode ser compreendida 

parcialmente, mas de uma forma global, considerando todos os fatores pessoais, 

interpessoais e institucionais. 

Vários são os ambientes e comportamentos que poderiam ser apontados ao insucesso 

escolar, no entanto neste estudo referimo-nos de uma forma geral à falta de regras e de 

valores escolar, a comportamento desviantes, a atitudes e gestos ameaçadores ou de 

agressividade. 

No entanto, é necessário entender e identificar os fatores que surgem para definir os 

casos de insucesso escolar (cada caso tem sua definição). Mesmo assim, os sistemas 

educativos, já com os fatores identificados torna-se bastante difícil proporcionar uma resposta 

viável. Mas, a sociedade tem vindo a torna-se cada vez mais exigente, os conhecimentos 

necessários são maiores e as habilitações que se requerem para o mercado de trabalho são 

de nível mais elevado. Assim, este fenómeno é visto a convergir em função dos 

conhecimentos gerais da sociedade e referidos a cada indivíduo que a integra.   

Referimos também, que a realização deste capítulo levou-nos a compreender melhor 

a indisciplina e as suas causas e que será fundamental para a compreensão dos resultados 

obtidos no estudo (comportamentos inadequados causados pelo insucesso escolar dos 

alunos).  

Neste enquadramento e para concluir, o conceito de insucesso escolar tem sido 

alterado ao longo do tempo, verificou-se que se encontra relacionado com a socialização e a 

indisciplina na escola e na sala de aula. 
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Capitulo III – Indisciplina  

Introdução  

A indisciplina faz parte do dia-a-dia das nossas escolas e preocupa muito os 

educadores e encarregados de educação. São vários os autores que se referem à 

preocupação dos professores com episódios de indisciplina na sala de aula (Aires, 2010; 

Amado 1998, 1999, 2000 e 2001; Amado e Freire, 2009 e 2014; Caeiro e Delgado, 2005; 

Estrela, 2002; Jesus, 1999; Lopes, 2000; Lopes, 2009). Estes episódios causam problemas 

às escolas, às salas de aulas, à sociedade onde o indivíduo está inserido e ao sistema político. 

Assim, e nesta perspetiva a indisciplina é um desafio para toda a comunidade educativa. Os 

agentes educativos tentam arranjar formas de a prevenir ou combater, mas esta apresenta 

muitas formas de manifestação.  

Neste capítulo procuramos desenvolver o conceito de indisciplina, comportamentos 

indisciplinados, causas dos comportamentos indisciplinados e estratégias de prevenção da 

indisciplina.  

3.1. Etimologia da palavra indisciplina 

Logo após o nosso nascimento começamos a apreender o que está certo e errado, a 

construção dos nossos valores morais e éticos da sociedade em que nos inserimos. Desta 

forma, a sociedade vai-se encarregando de incutir em todos nós, uma vasta lista de regras. 

Contudo os indivíduos que se desviam desta linha condutora vão causar distúrbios e conflitos 

(indisciplina).  

A origem da palavra indisciplina é latina. No dicionário Etimológico da Língua 

Portuguesa esta significa «falta de instrução» (Machado, 1952, p. 286) e no dicionário mais 

recente da Porto Editora significa «falta de disciplina; ato ou dito contrário à ordem ou regras 

estabelecidas; desordem; rebelião; incapacidade de agir de forma metódica» (Infopedia, 

2003-2015). Desta forma, esta palavra apresenta vários desafios e não pode ser abordada 

sem fazer referência à palavra disciplina.  

A palavra disciplina é também oriunda do latim e deriva do verbo “discere” que significa 

aprender e advém do mesmo radical de discípulo. No dicionário Etimológico da Língua 

Portuguesa disciplina significa «ato de aprender, de se instruir; ensino; educação, formação, 

disciplina, escola; educação (formação) militar; princípios, regras de vida; organização 
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política, constituição» (Machado, 1952, p. 343) e no dicionário mais recente da Porto Editora 

significa: 

«conjunto de regras ou ordens que regem o comportamento de uma pessoa ou 

coletividade; observância das regras; obediência; capacidade de controlar um 

determinado comportamento de forma a respeitar regras ou conseguir resultados; conjunto 

de conhecimentos específicos que se ensinam em cada cadeira de um estabelecimento 

escolar». 

(Infopedia, 2003-2015). 

A autora Estrela (2002, pp. 13,14) refere-nos que a palavra indisciplina é tão antiga 

«como a própria escola e tão inevitável como ela», e desta forma, o termo indisciplina tem 

assumido diferentes manifestações e significados desde os primórdios até os dias de hoje, 

sempre associado ao termo da disciplina.  

3.2. Conceito de indisciplina 

Para tratarmos da temática da indisciplina é necessário que tenhamos a clareza do 

seu conceito, e esta apresenta vários significados (é uma palavra polissémica) em função do 

momento histórico e ideológico em que é feita a sua apreciação. Este conceito varia ainda no 

contexto onde ele é aplicado (escola, família, institucional e social), e em relação a quem a 

define e a quem é imposta ou aplicada. Mas, o termo mais sonante ao longo do tempo e que 

abarca todos os sentidos da palavra é o ato de rebeldia e de desobediência (incumprimento 

de regras).  

Porem quando falamos do termo indisciplina temos que ter em conta o termo disciplina, 

devido a estes dois caminharem sempre lado a lado, mas com sentido (significado) oposto. 

Desta forma, e atendendo às definições do conceito de indisciplina da vasta literatura do final 

do século passado e do atual, produzida neste âmbito, não podemos deixar de mencionar o 

conceito de disciplina. No entanto, todas estas definições estão ligadas à socialização, 

educação/ensino nas escolas, evocando a relação estabelecida em qualquer situação 

educacional, isto é, contexto escola ou contexto sala de aula.  

Assim, a indisciplina apresenta-se como um desajustamento, uma revolta, um desvio, 

um conflito ou evasão individual ou grupal, uma violência verbal ou física, agressividade, maus 

tratos entre iguais (Velez, 2010).  

A indisciplina são comportamentos que os alunos apresentam ou exibem e que 

colidem com os objetivos essenciais do ensino (Lopes & Rutherford, 2001). 
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A autora Estela (2002, p. 17) diz-nos que o conceito de indisciplina «se relaciona 

intimamente com o de disciplina e tende normalmente a ser definido pela sua negação ou 

privação ou pela desordem proveniente da quebra das regras estabelecidas».  

A indisciplina pode ser definida como um comportamento ou comportamentos que vão 

embater no princípio básico de uma sala de aula, que é o ensino/aprendizagem de 

conhecimentos/conteúdos, e que o professor tenta corrigi-los através de ações (Lopes, 2013).  

A indisciplina afeta e perturba mais os professores, que os problemas de 

aprendizagem têm de enfrentar (Carita & Fernandes, 2012). Esta abrange todos os 

comportamentos e atitudes que os alunos exibem para prejudicar, perturbar e impedir o 

trabalho que o professor quer fazer (Jesus, 1999). 

Para Veiga (2007, p. 15) a indisciplina é entendida como sendo uma «transgressão 

das normas escolares, prejudicando as condições de aprendizagem, o ambiente de ensino ou 

o relacionamento das pessoas na escola». 

A indisciplina é também o “patinho feio” da pedagogia e leva à introdução de coisas 

que as pessoas geralmente odeiam para substituir o princípio do prazer pelo princípio do 

desempenho (Bueb, 2007; citado por López, 2009).  

Amado (2001, p. 43) diz-nos que a indisciplina é:  

«um fenómeno relacional e interactivo que se caracteriza no incumprimento das regras 

que estabelecem, presidem e orientam as condições das tarefas na aula e, ainda, no 

desrespeito de normas e valores que fundamentam o são convívio entre pares e a relação 

com o professor enquanto pessoa e autoridade». 

O termo indisciplina é quase sempre empregue quando queremos assinalar os 

comportamentos que sejam contrários às regras, às normas e às leis instituídas por uma 

instituição (escola) (Silva, 2004).  

A violência escolar é também uma forma de indisciplina. Esta é uma ação intencional, 

premeditada para magoar outro indivíduo e também considerada como comportamento 

agressivo sobre alguém (Estrela, 2002). 

Garner e Hill (1995), citados por Aires (2010, p. 14), definem indisciplina como uma 

série de «comportamentos que limitam ou impedem o normal participação da criança ou jovem 

nas actividades educativas». Assim, vão afetar as aprendizagens dos alunos disciplinados e 

do aluno indisciplinado ou dos alunos indisciplinados.  

Para Garcia (2009) o conceito indisciplina e segundo os professores, pode ter três 

vertentes fundamentais. A primeira é o comportamento (inadequado, impróprio, 

desapropriado, desajustado, indesejado, divergente ou discrepante) que o aluno exerce na 

escola. A segunda baseia-se nas relações entre os sujeitos no contexto de sala de aula. Na 

terceira, a indisciplina seria algo socialmente contruído na escola, isto é, seria algo 
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intrinsecamente relacionado com a natureza e à função social da escola, bem como, aos 

processos da transformação histórica e cultural que a podem influenciar.  

O parecer número três de dois mil e dois do Conselho Nacional de Educação expressa 

uma noção de indisciplina em que «todos os comportamentos que reflictam o propósito de 

perturbar os processos de aprendizagem que decorrem na escola, dificultando o exercício da 

função docente, inibindo uma efectiva cooperação discente, perturbando a convivência da 

comunidade educativa no seu todo» (p. 5480). 

Os conceitos de disciplina e indisciplina estão associados às «normas e regras de 

conduta e de funcionamento que facilitem quer a integração de cada pessoa no grupo-classe 

e na organização escolar em geral, quer a convivência social decorrente da definição de um 

quadro de expectativas que tornem os comportamentos previsíveis» (Freire & Amado, 2009, 

p. 5). 

O conceito de disciplina pode ser compreendido com a «adesão ou, porventura, na 

simples obediência a (…) regras, mas também nos processos que tornam possível essa 

adesão e nos resultados que com ela se obtêm» (Freire, 2001). 

A autora Estrela (2002, p. 17) diz-nos que a disciplina é uma «punição; dor; instrumento 

de punição; direcção moral; regra de conduta para fazer reinar a ordem numa colectividade; 

obediência a essa regra». Também Garcia (2000) diz que o conceito de disciplina está 

associado ao controlo sobre a conduta.  

O termo disciplina encontra-se associado aos termos: «coacción, subordinación, 

renuncia por bligación, represión de impulsos y limitación de la voluntad propiá» (López, 2009, 

p. 45). Este autor também refere que para muitos educadores, pais e alunos a “disciplina” e 

“punição” são termos sinónimos.  

A disciplina é definida por Gargallo López (1993), citado por López (2009, pp. 73,74), 

como «el conjunto de estrategias educativas que, mediante el establecimiento de normas de 

comportamiento y otros procedimientos (como son los articulados para corregir infracciones), 

regulan las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa y, creando un clima 

ordenado, ayudan a conseguir los objetivos y fines de la educación, el patrón educativo, 

moviéndose progresivamente desde la disciplina externa e impuesta (heterodisciplina) a la 

disciplina interna y libremente assumida (autodisciplina)». 

Para Tanner (1978), citado por Oliveira (2002), considerando clássico o seu livro 

Classroom discipline, e outros autores Gargallo López (1993) e Martínez y Aznar (1999), 

citados por López (2009), estabelecem que a disciplina é estática e dinâmica. Estática quando 

esta indica um conjunto de normas, de comportamentos na sala de aula, de controlo de atos 

para não perturbar os colegas através de regras vindas do exterior. Dinâmica quando o aluno 
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aceita as regras necessárias para o bom funcionamento ou de autocorreção e colabora na 

sua elaboração, interioriza-as e aplica-as.  

Atendendo às várias perspetivas dos diversos autores referidos que compõem a 

literatura, a indisciplina é um termo normalmente utilizado para mencionar qualquer tipo de 

comportamento contrário, oposto, inverso, impróprio, inadequado ou desviante às regras ou 

normas estabelecidas pela sociedade ou socialmente aceitáveis. Desta forma, em contexto 

escolar e contexto sala de aula, existe indisciplina quando, um aluno desrespeite uma das 

regras ou norma da escola ou sala de aula, isto é, sempre que aja um comportamento ou uma 

atitude desajustada, perturbando assim o bom funcionamento da escola ou sala de aula.  

Por isso, e face à complexidade da contextualização e subjetividade do conceito pode 

haver comportamentos que sejam indisciplinados para alguns indivíduos mas, para outros 

sejam normais. Desta forma, este conceito não é estático, tem vindo a sofrer modificações e 

pode haver escolas, professores e encarregados de educação que estão a mudar as suas 

perceções sobre a indisciplina. Nesta contextualização é preciso ter em atenção as mudanças 

que as sociedades tem sofrido e que vão sendo expressas nos diversos ambientes da escola 

(recreio, cantina, sala de convívio, biblioteca, corredores, sala de aula,…), constituindo novas 

formas de interpretação e construções sociais sobre as expressões de indisciplina. Assim, a 

escola é um elemento essencial no desenvolvimento social de um indivíduo e deve continuar 

a evolucionar ações o mais diversificadas possíveis, para seguir a evolução da sociedade 

onde cada escola se situa e forma alunos eticamente e moralmente aceitável.  

De um modo geral, a indisciplina apresenta-se como um obstáculo ao processo de 

ensino aprendizagem, prejudicando as funções docentes e a aquisição dos conhecimentos 

dos alunos.   

3.2.2. Indisciplina escolar 

A indisciplina escolar tem sido desde muito cedo considerada, um problema para as 

escolas, para a sociedade e para o sistema político atualmente.  

Carlton e David (1993), citados por Aires (2010, p. 13), definem a indisciplina escolar 

«como um conjunto de comportamentos verbais e não-verbais que, de deferentes modos e 

em diferentes graus, desafiam a autoridade do professor ou da escola».   

Assim, nas escolas a indisciplina tem vindo a adquirir diferentes características e 

intensidade conforme a época e a sociedade. Magalhães (2003), citado por Quaresma (2010, 

p. 355), refere-nos que a indisciplina se manifesta em contexto escolar desde a «(…) idade 

da própria instituição». Desta forma, a indisciplina é um problema para a escola podendo 
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iniciar/surgir nas camadas mais jovens (jardins de infância e primeiro ciclo) até à universidade 

(Hargreaves, 1979) e já não se situa numa faixa etária ou numa classe social. 

Nestes últimos anos os problemas de indisciplina têm vindo a aumentar (Velez & 

Veiga, 2010). Assim, a indisciplina preocupa muito os professores e todos os setores da 

sociedade (Carita & Fernandes, 2012), impede que o aluno faça aprendizagens e que cumpra 

regras sociais. Então, as crianças devem apreender e adquirir desde muito cedo regras 

aceitáveis à sociedade, e a família, deve ser, a primeira entidade a incutir essas regras. É na 

família que se inicia a socialização de um indivíduo (criança) e quando chega à escolaridade 

obrigatória (cinco anos) já conduz consigo atitudes e valores (comportamentos morais) que 

possam ser uma mais-valia, ou não, quando integrar a escola. Portanto, as regras sociais 

devem ser promovidas no seio da família e a escola deve aperfeiçoá-las para que a criança 

possa fazer aprendizagens com êxito.  

A indisciplina é um fenómeno social, muito complexo e complicado de gerir, em que 

nele, intervêm várias dimensões de natureza política, social, relacional e individual, e não há 

uma fórmula que a possa eliminar. As sociedades têm vindo a mudar, os alunos têm 

acompanhado essa evolução e reflete-se na vida quotidiana dos mesmos. Estas evoluções 

têm trazido desigualdades económicas e sociais, desfasamento familiar, crise de valores, 

conflitos de gerações e desemprego (Conselho Nacional de Educação, 2012; Estrela, 2002). 

Podemos também considerar a existência de turmas numerosas, o aumento da escolaridade 

obrigatória, a retenção de alguns alunos, o elevado número de alunos com poucas 

espectativas, pouca motivação e a falta de competências para as exigências da escola atual 

(Conselho Nacional de Educação, 2012; Carita & Fernandes, 2012). Desta forma, a 

indisciplina não é estática ou uniforme, esta continua a evoluir nas escolas através de uma 

diversidade de fenômenos.  

As manifestações de indisciplina dos alunos nas escolas começaram principalmente a 

ter interesse dos investigadores americanos, ingleses e dos países do Norte da Europa no 

início da década de setenta (Urra, 2007). Nas sociedades ocidentais, mais desenvolvidas e 

industrializadas têm vindo a desenvolverem-se grupos sociais diversos. Estas querem ser 

ordeiras e para isso impõem leis, normas e valores, incitando à ordem dos indivíduos (grupos 

sociais). Mas, algumas vezes não conseguem e alguns grupos de indivíduos adotam 

comportamentos desviantes e são recriminatórios (Sebastião, Alves, & Campos, 2003).  

Aires (2010, p. 13) diz-nos que a indisciplina escolar «termina no limiar da 

delinquência». Este autor, também refere que este tipo de indisciplina apresenta 

manifestações muito distintas, e que se revela com mais intensidade em contato com o 

processo pedagógico implementado na sala de aula. Por isso, a indisciplina nas escolas é um 

problema e contribui muito para a imagem negativa da mesma. Esta incomoda os pais e os 
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professores dos vários graus de ensino e deve ser solucionada logo no início do seu 

surgimento. Quando não é possível, esta poderá progredir, e haver outros conceitos que a 

evidenciam, como o da violência, da agressão, do comportamento antissocial, vandalismo, 

delinquência, bullying e ciberbullying. 

A forma como as diversas sociedades encaram as questões da indisciplina pode vir a 

influenciar o comportamento dos seus indivíduos que a compõem. As sociedades do Estremo 

Oriente são mais estruturadas e ordeiras nas salas de aula que as sociedades Ocidentais 

Chiu e Chow (2011) citado por Lopes (2013). As sociedades do Extremo Oriente dão mais 

valor ao coletivismo (grupo) e as ocidentais valorizam mais o indivíduo. Contudo pode-se 

concluir que «os valores de uma sociedade são factores de relevo para a estruturação dos 

comportamentos de alunos e professores em sala de aula» (Lopes, 2013, p. 49). Mas é 

importante referir, que a indisciplina nas escolas e nas salas de aula se estrutura em torno 

das relações de poder dos diferentes intervenientes do sistema educativo (professores, 

alunos, auxiliares da ação educativa, encarregados de educação, …).    

Perante estas várias referencias feitas sobre a indisciplina na escola podemos referir 

que a escola ao longo da sua história evoluiu com a sociedade onde se insere e, com valores 

morais e éticos desta mesma sociedade. Desta forma, a indisciplina na escola progrediu com 

a sociedade onde se encontra. Mas, a escola tem o dever de prevenir/combater a indisciplina 

e preparar os indivíduos para a sua vida futura em todos os campos (social, trabalho e político) 

possibilitando assim uma articulação entre os diversos setores da sociedade. 

3.2.2. Indisciplina na sala de aula 

A sala de aula é o local ideal onde deve reinar um bom ambiente pedagógico, de forma 

a haver sucesso educativo (Ribeiro, 2010). Neste sentido é necessário que os alunos estejam 

motivados, apresentam atitudes positivas de relação com os colegas (turma) e professores, 

existam condições que satisfaçam as necessidades dos alunos e dos professores e um 

ambiente onde os alunos possam adquirir competências de grupo e interpessoais necessárias 

e idealizadas às suas expetativas pessoais e de formação académica. 

Os professores referem-se aos problema de indisciplina na sala de aula como sendo 

um dos aspetos mais difíceis e perturbadores para lecionar, mesmo aqueles que já têm mais 

experiência referem que é imprescindível adquirir o domínio da sala de aula logo nos primeiros 

dias de cada ano letivo. 

Com o aumento dos alunos por turma, a sua heterogeneidade, a fraca motivação e as 

baixas expetativas que alguns alunos apresentam, estes começaram a mudar os seus 
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comportamentos na escola e principalmente nas salas de aula, surgindo assim, novas atitudes 

e valores que a escola está a ter dificuldades em dar resposta.  

A indisciplina na sala de aula nem sempre é entendida da mesma forma. Para alguns 

professores, quando um aluno entra na sala de aula com um boné na cabeça ou a mastigar 

pastilha elástica é considerado indisciplina mas para outros não é indisciplina e pode haver 

comportamentos adequados a uma aula e serem inadequados para outra (Lopes & 

Rutherford, 2001). Mas esta tem-se apresentado como um obstáculo ao processo de ensino 

aprendizagem, prejudicando as funções dos professores e o aproveitamento/aquisição dos 

conhecimentos dos alunos.  

Para se poder entender melhor a indisciplina nas salas de aula temos que primeiro 

perceber os motivos que a causam. Para Aquilino (1996), citado por Modica (2012), a 

indisciplina nas salas pode resultar dos desvios às regras, dos conflitos interpares e dos 

conflitos da relação do professor com o aluno ou alunos. 

Assim, quando nos referimos à indisciplina na sala de aula, estamos a falar, de desvios 

e infrações às normas ou regras que regulam um ambiente favorável à realização de atividade 

de ensino/aprendizagem. Estas normas ou regras encontram-se na sua generalidade 

estabelecidas e definidas no regulamento interno da escola e no estatuto do aluno, outras são 

específicas a cada sala e mediadas entre professor e alunos, há ainda outras que são 

inerentes e que devem estar presentes em qualquer situação do contexto sala de aula (Amado 

& Freire, 2014). 

A indisciplina na sala de aula é quando um aluno manifesta atitudes, atos, ações ou 

provocações com o objetivo de provocar o(s) colega(s) de forma a que este(s) reage(m), e 

que não são implícitas pelo professor na prática pedagógica, e vêm perturbar o processo de 

ensino aprendizagem. Esta forma de comportamentos por parte de alunos indisciplinados 

destabilizam e desconcentram fortemente o grupo ou turma (Silva & Neves, 2006). É um 

fenómeno relacional e interativo que culmina com o incumprimento das regras, que norteiam 

e dificultam as atividades durante a aula, o convívio entre pares, e a relação com o professor, 

enquanto pessoa e autoridade (Amado, 1998). Assim, é essencial que os alunos, desde os 

primeiros dias do ano letivo saibam e percebam, como devem portar-se nas distintas etapas 

da aula (entrada, durante a aula e saída) (Amado, 2000). 

Para Carita & Fernandes (2012, p. 15) quando estamos a falar da indisciplina na sala 

de aulas estamos a mencionar «alguma coisa de particularmente perturbador para a 

generalidade dos professores».  

A indisciplina na sala será sempre um obstáculo na eficácia pedagógica de um 

professor. Neste caso, os professores tem que ter uma eficácia elevada na gestão da sala de 

aula, envolvendo ativamente os alunos nas atividades que estão a ser realizadas, mantendo-
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os o máximo de tempo ocupados, reduzindo assim o número de comportamentos 

inadequados. Desta forma, os professores devem planificar as atividades com bastante rigor 

para que não aja condutas que sejam inadequadas na sala de aulas.   

Todos os agentes da ação educativa são consensuais, a indisciplina na escola e sala 

de aula faz aumentar o stress, a ansiedade dos professores e dos alunos disciplinados mas, 

se houver disciplina promovem-se aprendizagens de sucesso e a responsabilidade dos alunos 

(Lopes, 2013). 

Os acontecimentos de indisciplina dentro da sala de aula afetam os planos dos que se 

encontram dentro do seu interior. Deste modo, não podemos deixar de referir que uma parte 

deste problema cabe ao professor, outra ao aluno ou alunos por não cumprirem com as suas 

responsabilidades, mas também à escola, à família e à sociedade (Caeiro & Delgado, 2005).  

A indisciplina foi, é e será um problema das escolas e das salas de aula onde cada 

caso é distinto (especifico) e, desta forma, é difícil definir métodos ou modelos de atuação 

universais que evitem ou atenuem os casos de indisciplina. Por isso, todos os agentes da 

ação educativa e comunidade escolar devem dar o seu melhor para que estes acontecimentos 

sejam o mais reduzíveis possível e quando acontecem sejam exíguos.  

3.3. Comportamentos indisciplinados 

Após termos abordado o conceito de indisciplina, vamos agora refletir nos 

comportamentos indisciplinados, na sua dimensão e diversidade que os alunos possam 

apresentar na sala de aula.  

Mas, antes de fazermos uma abordagem específica dos comportamentos 

indisciplinados temos que nos centrar na palavra comportamento para uma melhor 

compreensão da expressão “comportamento indisciplinado”. Por isso a palavra 

comportamento refere-se a ações, neste caso, de pessoas «observáveis e mensuráveis» 

(Lopes & Rutherford, 2001, p. 43). Estas ações praticadas (aluno ou alunos) são 

acontecimentos externos e visíveis, podendo ser observados, medidos, estudados e 

alterados. Portanto, quando falamos de um comportamento temos que ser o mais especifico 

possível. Então, um comportamento indisciplinado vai perturbar o normal funcionamento de 

uma sala de aula. No entanto, este tem que ser bem especificado como foi referido 

anteriormente e claro, pois um comportamento pode ser indisciplinado para um professor na 

sua sala de aula, mas para outro esse comportamento pode ser benéfico e não perturbador.  

Na revisão da literatura podemos encontrar termos ligados ao do comportamento 

indisciplinado como: comportamentos perturbadores, comportamentos escolares disruptivos, 

comportamentos desviantes, hiperatividade, agressividade, comportamentos antissociais, 
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vandalismo, bullying e delinquência, mas os que se pretendam apresentar neste estudo são 

os que estão relacionados em contexto sala de aula.  

O aluno, ao começar a vida escolar vai dar início a um comprido processo de 

socialização. Estes terão de interiorizar e cumprir um conjunto de regras/normas e 

procedimentos, de forma, a possibilitarem uma relação de convivência adequada para o bom 

funcionamento da escola e de sala de aula, independentemente do conteúdo que está a ser 

apreendido. Porém, nem todos conseguem cumprir as regras/normas e procedimentos 

estabelecidos e começam a ter comportamentos indisciplinados.  

Para que seja mais fácil e sermos mais específicos na identificação de 

comportamentos perturbadores (indisciplinados) na sala de aula recorremos a Lopes & 

Rutherford (2001, p. 45), que formularam doze comportamentos dos possíveis:  

1. «A Paula está fora do lugar; 

2. O Miguel é terrível; 

3. O Joel dá pontapés e arranha as outras crianças; 

4. O António é tímido; 

5. O Eduardo é hiperativo; 

6. O Tiago é mau para os colegas; 

7. O Carlos insulta os outros. 

8. A Dora é desatenta; 

9. O Jorge não levanta a mão para fazer perguntas; 

10. O Luciano é insuportável; 

11. A Catarina não tem amigos; 

12. O Mário é incontrolável». 

Os comportamentos um, três, sete e nove são específicos, observáveis e mensuráveis, 

logo são comportamentos indisciplinados e têm que ser combatidos pelos professores. Os 

outros problemas de comportamento não são específicos ou plausíveis, por isso, não os 

podemos considerar válidos para serem combatidos. Nestes casos os professores têm que 

referir mesmo o comportamento do aluno e não utilizar palavras abstratas (terrível, tímido, 

mau, desatenta, insuportável, incontrolável…).  

Os comportamentos indisciplinados da sala de aula são frequentes nos dias de hoje, 

de forma a testar a autoridade do professor (Carita & Fernandes, 2012). Mas, os alunos não 

manifestam todos os mesmos tipos de comportamentos de indisciplina, nem com a mesma 

frequência e intensidade (Amado, 1998). Desta forma, é muito difícil identificar e taxar de uma 

forma sistemática os comportamentos dos alunos na sala de aula, devido à sua complexidade 

(Lopes, 2000). É também importante salientar que os comportamentos indisciplinados são 

mais visíveis no período da tarde e com maior frequência no sexo masculino (Estrela, 2002). 



76 

Estes comportamentos podem manifestar-se em grupo ou individualmente, e são mais 

frequentes nos professores que revelam falta de preparação nos seus planos de aulas e no 

relacionamento com os alunos (Amado, 1999), isto é, há mais «desordem quando há uma 

falha na organização do trabalho, quando a criança não está ocupada numa actividade» 

(Freinet, 1970; citado por Estrela, 2002, p. 23). 

Os comportamentos indisciplinados de um modo geral são um conjunto de atitudes 

que perturbam o normal funcionamento da sala de aula (chegar atrasado, falar com os 

colegas, fazer barulho (emitir sons estranhos), não realizar a atividade proposta, falta de 

material, usar o telemóvel indevidamente, agressões verbais...). Estes comportamentos são 

proferidos intencionalmente de forma a ofender e maltratar colegas ou o professor (Amado, 

2000; Estrela, 2002; Estanqueiro, 2010).  

No DSM-III- (1987), citado por Lopes & Rutherford (2001, p. 25), os comportamentos 

perturbadores (indisciplinados) podem ser definidos do seguinte modo: 

«Esta subclasse de distúrbios é caracterizada pelo comportamento social perturbador, o 

qual é frequentemente mais penoso para os outros do que para a pessoa que exibe o 

distúrbio. (…) Constitui-se num padrão de conduta persistente, que viola os direitos 

básicos dos outros e as principais normas ou regras da sociedade apropriadas para a 

idade». 

Alunos que apresentam problemas de ordem psicopatológica como a hiperatividade 

ou a depressão são cada vez mais frequentes na sala de aula. Um aluno que seja hiperativo 

não é capaz de estar quieto e sossegado, perturbando as aulas e em alguns casos poderá 

ser agressivo. A este tipo de comportamentos fazem parte a desobediência, ausência de 

autocontrolo e de tolerância, baixa autoestima e os comportamentos sociais são idênticos aos 

da própria indisciplina (Amado & Freire, 2002), mas a estes casos não os podemos considerar 

indisciplinado devido à sua problemática diagnosticada.  

Para Brophy (1996), citado por Lopes & Rutherford (2001), os comportamentos mais 

comuns a perturbar a sala são: «chegar tarde, interromper a aula, faltas de material, 

desatenção, falar para o lado e formas menores de agressão física e verbal» (p. 21). Quando 

estes comportamentos são esporádicos, os professores não os consideram indisciplinados, 

mas quando ocorrem com bastante regularidade, por um ou diversos alunos e num período 

de tempo já considerado, perturbando assim, o bom funcionamento da aula, são então 

considerados comportamentos indisciplinados.    

Aires (2010, pp. 14-15) classifica os comportamentos desviantes (indisciplinados) em 

quatro categorias: «competências de trabalho» refere que o(s) aluno(s) apresenta dificuldades 

nos trabalhos escolares na sala e em casa, em cuidar do material, em aceitar e seguir 

sugestões; «comportamentos verbal» recusa seguir sugestões, fala ao mesmo tempo que o 
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professor ou colegas, faz sons impróprios, pronuncia palavras grosseiras e ofensivas e 

ameaça os colegas e professores verbalmente; «comportamento não-verbal» é desobediente, 

abandona ou vagueia na sala sem autorização, danifica materiais escolares e dos colegas e 

agride fisicamente colegas e professores; «organização pessoal» é pouco pontual, não traz 

material necessário para a aula e não arruma o mesmo.  

 Guinote (2010) também faz referência aos comportamentos indisciplinados, 

interrupção de propósito as atividades letivas, com palavras ou atos sem qualquer motivo, 

chegar à aula agitado(s), conversar com outro(s) aluno(s), desafiando qualquer sinal ou 

pedido para parar(em) e situações verbais (e por vezes físicas) entre alunos ou alunos e 

professores, em qualquer momento da aula.  

A indisciplina na sala de aula, perturba as atividades que o professor quer desenvolver 

e exibe os comportamentos dos alunos, tais como: «fazer barulho, bocejar, sair do lugar sem 

autorização, participar fora da sua vez, agredir verbalmente ou fisicamente os colegas, dizer 

asneiras, discutir com os professores, recusar sair da sala quando “convidado” a fazê-lo, etc.» 

(Jesus, 1996; citado por Caeiro & Delgado, 2005, p. 15).  

Os comportamentos indisciplinados que acontecem mais em contexto sala de aula 

(indisciplina de rotina) mencionados por Olsen & Cooper (2006) e citados por Gonçalves, 

(2011) são: falar sem ter permissão, recusar a realização das tarefas e impedir que os colegas 

as realizem, produção de ruídos indesejados. Os comportamentos mais graves que afetam a 

escola (sala de aula), família e comunidade escolar (sociedade) são denominados por 

comportamentos antissocial como por exemplo: infração dos regulamentos, hostilidade e 

agressão aos outros e desafio à autoridade (professor).  

Visto que existe uma grande variedade de problemas de indisciplina na sala de aula é 

difícil de mencioná-los todos. Evertson et al. (1994) citado por Lopes (2000), estabeleceram 

categorias onde são classificados do menos grave para o mais grave.  

Quadro 2 – Categorias de problemas de comportamento (Lopes, 2000, p. 72) 

Categoria de 
problemas 

Exemplos 

1. Comportamento
s errado que não 
põe problemas. 

Problemas de curta duração que não incomodam o professor, como: 

 Cochichar durante uma transição (passar de uma actividade para outra). 

 Deixar de prestar atenção durante alguns segundos. 

 Fazer uma curta pausa durante uma atividade. 

 Sonhar acordado durante um curto período de tempo. 

2. Problema 
menor. 

Não cumprimento, ou cumprimento pouco frequente, das regras 
estabelecidas para a aula ou para a escola que não perturbam a turma e não 
afecta a aprendizagem do aluno: 

 Deixar o lugar sem ter autorização. 

 Interpelar alguém. 

 Comer bolos ou mastigar pastilhas elásticas. 

 Lançar objectos (bolinhas de papel, borrachas, etc.). 

 Falar durante um trabalho individual. 
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 Ler enquanto o professor explica uma actividade ou faz outra coisa que não 
a que foi pedida. 

3. Problema maior 
em que o efeito e a 
extensão são 
limitados. 

Comportamentos que perturbam a turma e que interferem a aprendizagem, 
limitados a um ou dois alunos. 

 Não termina um trabalho. 

 Fazer outra coisa diferente do que foi pedido ou mandado. 

 Não seguir as regras no que diz respeito ao silêncio ou às deslocações (sair 
do lugar). 

 Recusar fazer um trabalho. 

 Destruir os objectos. 

 Bater num colega. 

4. Escalada ou 
problema que se 
repete 
frequentemente.  

Todo o problema menor que se torna regular e que ameaça a ordem da sala 
de aula e o clima de aprendizagem, todo o comportamento que constitui um 
perigo para o aluno ou para os outros: 

 Andar pela sala à vontade. 

 Fazer continuamente comentários inadequados ou indelicados. 

 Continuar a falar quando o professor pede para se acalmar ou baixar o tom 
de voz. 

 Responder constantemente ao professor ou desafiá-lo. 

 Recusar muitas vezes cooperar. 

 

Estrela (1986) também distingue quatro categorias na caracterização dos 

comportamentos indisciplinados: comportamentos perturbadores da comunicação da sala de 

aula (chegar atrasado, conversar com os colegas, fazer barulho, interrupções); 

comportamentos perturbadores do rendimento da turma (distrações, brincadeiras e 

distrações); comportamento perturbadores das relações humanas (relação com os colegas e 

professores - insultos e agressões); comportamentos que infringem as rotinas sociais (postura 

incorreta e incumprimento de horários).  

Os comportamentos problemáticos, desviantes ou indisciplinados foram também 

preocupação de Amado (2001), que os define em três eixos: primeiro eixo - relação de 

professor e aluno em que o aluno desafia a autoridade e a responsabilidade do professor; 

segundo eixo - relação de aluno(s) com outro(s) aluno(s), onde o(s) aluno(s) afetam as 

relações entre os pares de forma a incitar a indisciplina; terceiro eixo – o procedimento da 

aula, perturbar o normal funcionamento da aula. 

Mais tarde e com o desenrolar da evolução e formas que a indisciplina tem vindo a 

desenvolver, Amado & Freire (2014) reformulam os eixos referidos anteriormente por Amado 

(2001) e passam a ser designados por níveis de indisciplina. No primeiro nível refletem a 

indisciplina no contexto sala de aula e aquele que interessa mais para este estudo, as 

infrações das regras de trabalho e de produção tarefas (incumprimento de regras necessárias 

para o bom funcionamento da sala de aula). Neste nível, os alunos indisciplinados, põem «em 

causa um conjunto de regras respeitantes à organização e cumprimento das tarefas, 

comunicação, pontualidade, deslocações, limpeza do espaço, apresentação do material, etc.» 

(p.59). O segundo nível de indisciplina coloca em causa os regulamentos da escola e as 
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normas estabelecidas nas relações dos próprios alunos como por exemplo: o desrespeito 

mútuo entre eles, a amizade, a colaboração, a interajuda e a solidariedade. Estes 

comportamentos refletem atos e brincadeiras rudes, comportamentos associais, bullying, 

ciberbullying, são menos frequentes e envolvem um número menor de alunos. O terceiro nível 

de indisciplina alude o confronto com o professor e a sua autoridade, o vandalismo dos 

materiais dos colegas e da escola. Neste nível as manifestações são bastante diversificadas 

tais como: insultos, desobediência, má educação, agressões físicas, ameaça grosserias, 

obscenidades, atentados ao pudor, danos à integridade do professor e à propriedade da 

instituição. Devido ao desrespeito, à agressividade, ao carácter ofensivo, ao desafio da 

autoridade e pelo desprezo das regras, os professores e alunos concede a este nível um grau 

elevado de gravidade, mas os comportamentos mais graves (agressões, insultos e danos 

materiais) são menos frequentes do que os de desobediência e chamadas de atenção. Neste 

nível são feitas mais participações disciplinares e referidos em atas os comportamentos 

indisciplinados. Nos dois últimos níveis, a indisciplina pode-se tornar violenta. A indisciplina 

deve ou deverá ser “solucionada” logo no primeiro nível de forma a assegurar condições de 

aprendizagem e a garantir a socialização dos alunos que foram ou que são indisciplinados. 

Em casos estremos poderá chegar à delinquência e ao crime (Amado & Freire, 2014). 

Um dos comportamentos com maior gravidade é quando as «famílias dos alunos hoje 

em dia invadem com uma surpreendente facilidade os espaços escolares para insultar ou 

agredir professores» (Lopes, 2009, p. 226).  

Mas os comportamentos indisciplinados também podem ser úteis e positivos quando 

são «encarados como um apelo à mudança de algo que não devia existir» (Veiga, 2007, p. 

11). 

Os autores Lopes & Rutherford (2001) dizem-nos que é importante fazer o registo dos 

comportamos, independentemente da sua gravidade. Este registo pode servir para o 

professor identificar o número de vezes realizado pelo aluno num dia ou num período de 

tempo; para mostrar ao aluno o número de vezes que o realizou; para avaliar se a estratégia 

de combate está a surtir efeito; para identificar se era esse o comportamento que está a 

perturbar o normal funcionamento da sala de aula e para valorizar o professor na solução do 

problema perturbador.  

3.4. Fatores da indisciplina na sala de aula 

Sendo a indisciplina um fenómeno tão antigo da escola como a sua própria existência, 

tornou-se tão importante e de interesse atual pela sua dimensão e particularmente na sua 

exteriorização diversificada. Por isso, a indisciplina escolar/sala de aula é um problema que 
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incomoda os pais e os professores dos vários níveis de ensino. Desta forma, todos os 

participantes têm refletido e procurado explicações na escola, nos professores, nos alunos, 

nas famílias, nas políticas educativas e na sociedade. Assim é-nos difícil afirmar, onde 

começa e onde acaba a indisciplina e responsabilizar alguém devido à sua convergência.  

Todos os professores tiveram, têm ou terão alunos com comportamentos 

indisciplinados mais ou menos acentuados, ao longo do seu percurso profissional, sem que 

tenham obtido formação especializada para lidar com estes casos, mas, o mais importante é 

compreender a natureza dos fatores, de onde vêm os comportamentos indisciplinados para 

poderem ser prevenidos ou combatidos. Desta forma, a determinação dos fatores de 

indisciplina é muito difícil e complexa, mais ainda, porque o seu número não para de aumentar, 

e os intervenientes podem entrar em contradição (os professores culpam os pais e os pais 

culpam os professores e a escola). Esta dificuldade/complexidade devesse à multiplicidade 

de formas e de expressões que a indisciplina tem assumido, à diversidade de regras e valores 

que tem posto em causa, às consequência que tem acarretado para os participantes em cada 

acontecimento e os impactos que se têm sentido ao nível da escola (consequências no clima 

escolar, na organização, na imagem do sistema educativo e etc.) (Amado & Freire, 2014).  

Mas, ao longo deste capítulo já apontamos alguns fatores que contribuem para a 

indisciplina nas escolas, que aqui passamos novamente a mencionar: a existência de turmas 

numerosas; o aumento da escolaridade obrigatória; a retenção de alguns alunos; o aumento 

do número de alunos em que as suas espectativas, motivação e competências não coincidem 

com os requisitos da escola atualmente; as desigualdades económicas e sociais; a crise de 

valores familiares e sociais; o conflito entre as gerações; a influência da comunicação social 

e de uma cultura que apela à violência; falta de responsabilidade; modelos bastante 

permissivos entre pais e filhos permitindo a ausência de limites; diminuição da autoridade dos 

professores, causando a degeneração da sua imagem a nível social; as políticas educativas; 

a falta de homogeneidade das regras estabelecidas e sanções escolares; a escola e o clima 

escolar; fatores individuais dos alunos e professores. 

Assim, existe uma grande diversidade de fatores e muito diversificados: fatores sociais, 

culturais, geracionais, políticos, familiares, inerentes à história de vida e da personalidade dos 

próprios indivíduos (professores e alunos), os que derivam do estilo de liderança (governo e 

da escola), da dinâmica do grupo-turma, e ainda, da natureza da relação e da interação 

pedagógicas na aula (Amado, 2009).  

No entanto as investigações realizadas sobre esta temática, não só confirmam uma 

«multiplicidade de factores, como» têm «demostrado a causalidade circular e a influência 

mútua de todos eles» (Amado & Freire, 2014, p. 60).  
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Fernandez (1999) refere que existem fatores de indisciplina externo e internos à 

escola. Os fatores externos ou exógenos são aqueles que contribuem para a formação da 

personalidade do aluno, e que devem ser controlados dentro da escola. Estes são: o contexto 

social, familiar e meios de comunicação. Os meios internos ou endógenos à escola devem 

ser combatidos ou minimizar os atos de indisciplina. Estes são: o clima da escola, as relações 

interpessoais e a personalidade do aluno em conflito. 

García (2013, p. 104) refere um enormíssimo conjunto de fatores que podem 

influenciar a indisciplina. Estes podem ser agrupados em dois grupos. Fatores externos à 

escola como: a violência social, a influência dos meios de comunicação social e o ambiente 

familiar. E os fatores internos à escola (ambiente escolar) como: as condições de 

ensino/aprendizagem, a qualidade do currículo, a relação professor-aluno, o perfil dos alunos 

e a sua capacidade de adaptação aos esquemas da escola, a própria clareza quanto à 

disciplina esperada em sala de aula. 

Para Bentham (2005), citado por Aires (2010, p. 24 a 27), as causas da indisciplina 

podem ser categorizadas em cinco princípios: 1.º as «causas psicodinâmicas» - conflitos que 

não foram resolvidos durante a infância e que perturbam o desenvolvimento normal da 

criança, exigindo um tratamento clínico para a sua resolução; 2.º «causas biopsicossociais» - 

dificuldades de aprendizagem de natureza biológica, como por exemplo, a dislexia, a 

hiperatividade ou o défice de atenção; 3.º «causas sociais» - as vivências, isto é, se uma 

criança vive num ambiente agressivo tem tendência de se tornar agressiva, a forma como os 

alunos entendem e respeitam o professor, os colegas, as normas da escola e as dificuldades 

das interações sociais; 4.º «causas familiares» - por um background familiar desequilibrado e 

stressante, punições severas pelos pais, falta de interação e relacionamento com os pais, 

autoridade inconsistente dos pais, falta de supervisão dos pais nas atividades dos filhos; 

«causas behavioristas» - comportamentos desviantes baseados na observação, como por 

exemplo, se o aluno faz uma careta cómica e os colegas riem, este tem a tendência em repeti-

lo.  

Os atos de indisciplina na sala de aula apresentam manifestações de contornos 

pedagógicos e as suas causas profundas são de ordem biopsíquica ou social (Estrela, 1986).  

O autor Lopes (2009) de acordo com o modelo de proposto por Bronfenbrenner (2006) 

e, tendo em conta a distância e o nível de influência à sala de aula, considera os seguintes 

quatro grupos de fatores de indisciplina: fatores exossistémicos, fatores macrossistémicos, 

fatores mesossistémicos, fatores microssistémicos. Os fatores exossistémicos são fatores 

exteriores e que condicional muito a sala de aula. Estes estão relacionados com a 

mediatização das formas de comunicação e tendências da sociedade: alteração da relação 

adultos-crianças, a escolaridade obrigatória encarada como um dado adquirido e não como 
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um privilégio, a tolerância perante a violência e a substituição da família pela escola. Os 

fatores macrossistémicos são também exteriores à escola e, têm uma relação bastante 

próxima com ela, nomeadamente ao nível da regulação legislativa: as mensagens relativas à 

gestão da indisciplina, a escolaridade obrigatória e a gestão escolar. Os fatores 

mesossistémicos dizem respeito às questões de organização (modelo de uma escola/ 

agrupamento): desproteção dos professores pelas direções, estabelecimento de regras gerais 

e claras e a organização das turmas num sistema totalmente inclusivo. Os fatores 

microssistémicos dizem respeito aos processos de ordem dinâmica que ocorrem na sala de 

aula. Estes são os fatores que os professores conseguem controlar melhor: impreparação dos 

professores em matéria de organização e gestão da sala de aula e o insucesso académico. 

Amado & Freire (2014, pp. 60, 61 e 62) reúnem a multiplicidade de fatores em quatro 

grupos, 1.º grupo «fatores inerentes à pessoa do indivíduo “desviante”», 2.º grupo «fatores 

dependentes do contexto familiar», 3.º grupo «fatores de ordem social e política» e o 4.º grupo 

«fatores de ordem pedagógica e escolar». 

No primeiro grupo, os autores fazem referência, à existência de muitas crianças e 

jovens com problemas de ordem psicopatológica, como: as perturbações de personalidade, 

emocionais, uma baixa autoestima, dificuldades no desenvolvimento cognitivo, moral e na 

aprendizagem, desinteresse pelas atividades escolares e consequente insucesso escolar, e 

ainda, a ausência de perspetivas futuras ou de um projeto de vida já quando são jovens.  

No segundo grupo, são muitos os fatores familiares que proporcionam 

comportamentos desviantes e antissociais, como por exemplo: disfuncionamento das famílias 

(negligência, abandono parental, maus tratos físicos e psicológicos), falta de afeto, pouca 

coesão e mesmo ausência de comunicação entre os seus membros, formas desapropriadas 

de autoridade e de socialização parental e carência de controlo nas atividades escolares. 

Estes fatores proporcionam às crianças que cresçam sem normas e sem orientação ética 

(Dishion e McMahon, 1998; citados por Amado e Freire 2014). Os fatores familiares 

«atravessam todas as classes sociais, não parecendo por tanto, que o estatuto 

socioeconómico seja uma variável correlacionada com a indisciplina e com o “desvio” em 

geral» (Campos, 2007; citado por Amado e Freire, 2014, p. 61).  

O terceiro grupo faz referência, aos alunos com problemas de socialização, como por 

exemplo: os alunos oriundos de outras culturas, as crianças provenientes de grupos sociais 

explorados, excluídos, vítimas de racismo, xenofobia, desemprego e pobreza social. No 

entanto, existem estudos que fazem referência, que os «fatores de desfavorecimento 

sociocultural podem ser ultrapassados quando existe um ambiente de partilha de atitudes, 

valores e práticas integradoras» (Amado & Freire, 2014, p. 61).   
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No quarto grupo de fatores, os autores referem um leque bastante abrangente de 

fatores que compõem este grupo. Assim, este grupo abrange fatores desde a organização 

das turmas e currículos, relação e gestão pedagógica, a autoridade dos professores, as 

retenções, o insucesso e o abandono.   

3.5. Gestão e estratégias de prevenção da indisciplina 

Atendendo à literatura verificamos, que a melhor estratégia para reduzir a indisciplina 

na escola e na sala de aulas é a sua prevenção. Os resultados de várias investigações levadas 

a cabo por alguns autores (Amado, 2000; Estrela, 2002; Freire & Amado, 2009; Carita & 

Fernandes, 2012; Amado & Freire, 2014; Lopes, 2009) apontam para a importância da 

prevenção da indisciplina e que qualquer método corretivo irá ter pouca eficácia. Assim, as 

escolas e os professores devem antecipar-se aos problemas de forma a prevenir as situações 

difíceis que possam vir a acontecer.   

3.5.1.  Na escola 

Nas escolas a prevenção da indisciplina deve ser uma prioridade e Freire & Amado 

(2009, p. 134) dizem-nos que é um «conjunto de ações, mais ou menos coordenadas, que 

atuam por antecipação face a esse mesmo fenómeno».  

Mas, prevenir não se baseia só na preparação das atividades da sala de aulas de 

forma a garantir o ensino/aprendizagem de novos conhecimentos por parte dos alunos, nem 

na determinação de regras ou normas e procedimentos de forma a diminuir comportamentos 

indisciplinados, nem muito menos isolar a escola de tudo que a rodeia ou tentar anular todos 

os fatores de perturbação ou desvios que visam do seu exterior (através de muros altos, 

câmaras de vigilância, vigência policial, etc…) (Amado & Freire, 2014). A prevenção de 

comportamentos indisciplinados tem que passar pela criação de condições que possam dar 

aos alunos (pessoas) uma edificação em todos os níveis, educativo e social (conhecimento, 

moral e ético). Desta forma, encarrega um enorme desafio para os professores a nível das 

competências de ensino, no plano relacional e ético, às direções das escolas que devem 

cativar a participação de todos os seus membros na sua organização, na gestão e política a 

seguir, ao sistema educativo que deve apoiar a autonomia e gestão dos estabelecimentos 

escolares, e por fim, à sociedade em geral que tem de ser mais educativa e participativa na 

educação dos indivíduos que a constituem (Idem).  

Sendo este um assunto onde não há, nem nunca haverá uma solução, uma receita ou 

uma fórmula capaz de a solucionar, preocupa todos os professores independentemente da 
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sua experiência que possam ter. Portanto cada caso é um caso e cabe aos agentes 

educativos refletir e organizarem-se (caso a caso) no sentido de observar e ajuizarem uma 

forma disciplinada e rigorosa, e possa ser a mais adequada independentemente das 

características do aluno que a provoca ou a manifesta. Neste sentido a prevenção vai 

contribuir para a promoção e desenvolvimento pessoal e social dos alunos, prevenindo 

também o seu insucesso, a desmotivação pela escola, o abandono e possíveis fenómenos 

sociais, como a delinquência e exclusão social (Freire & Amado, 2009).   

No sentido de prevenir comportamentos indisciplinados, os autores Freire & Amado 

(2009) indicam três formas de ação/prevenir a indisciplina: primeira «prevenção primária»; 

segunda «prevenção secundária» (intervenção precoce) e em terceiro «prevenção terciária» 

(intervenção nos casos persistentes). Na prevenção primária, os autores apontam para as 

medidas dirigidas aos alunos, às suas famílias e às comunidades onde estes estão inseridos. 

Na prevenção secundária o professor na turma ou na escola em colaboração com a família 

tenta corrigir os comportamentos indisciplinados, que incomodam o bom funcionamento da 

turma com um conjunto de ações. Na prevenção terciária os comportamentos já se encontram 

relacionados com os fatores de insucesso, de uma baixo estima e da ausência de 

competências pessoais e sociais.  

Estes dois autores na prevenção da indisciplina na escola, na educação cívica e na 

não-violência destacam um conjunto domínios essenciais:  

 Desenvolvimento de competências de comunicação, que permitem ao aluno 

aprender a ouvir o colega, os colegas ou o professor e aceitar pareceres diferentes do 

seu; 

 Educação para os valores, auxiliar o aluno a clarificar os valores que norteiam 

a sua vida;   

 Desenvolvimento de um autoconceito positivo e realista, para que o aluno se 

encaminhe para um adulto de bem consigo próprio e com os outros; 

 Criar oportunidades de participação dos alunos na vida escolar da instituição 

que frequentam através da assunção de responsabilidades; 

 Criação de condições ambientais que promovam o aparecimento de relações 

interpessoais positivas e o bem-estar dos alunos, professores e outros profissionais 

educativos.  

O Conselho Nacional de Educação no parecer n.º 3/2002 destaca um conjunto de 

orientações político-pedagógicas de forma a prevenir/combate à indisciplina escolar, 

nomeadamente: 

 Educação para a cidadania, encarada como um processo cultural de 

amadurecimento cívico; 



85 

 Educação multicultural é vista como um aspeto determinante da educação para 

a paz; 

 Valorização do projeto escola como expressão de criatividade e produtora de 

competências relacionais;  

 Cooperação mais sistemática com as autarquias locais; 

 Valorização da estabilidade do corpo docente; 

 Diminuição do número de alunos por turma; 

 Desenvolvimento da autonomia na gestão das escolas, de forma adequada e 

responsável com o envolvimento da comunidade; 

 Inclusão da problemática da indisciplina escolar nas ações de formação 

contínua de professores; 

 Valorização do papel do conselho de turma, em simetria com desenvolvimento 

dos clubes temáticos, cooperativas escolares, associações de estudantes e desporto 

escolar; 

 Construção e manutenção das escolas adequada de modo a evitar a 

insegurança e a sua sobrelotação; 

 Orientação das alterações curriculares e pedagógicas no sentido de uma 

escola estimulante, produtiva e qualificante; 

 Revisão do regime disciplinar dos alunos, tornando-o mais ágil e mais efetivo; 

 Adoção de um projeto educativo que valorize o trabalho na escola, e o distancie 

de uma estratégia de ensino exclusivamente virado para os exames. 

O parecer n.º 3/2002 do Conselho Nacional de Educação recomenda ainda, um 

conjunto de orientações mais específicas tais como: 

 Criação de condições que favoreçam o aumento da autoridade dos 

professores, restaurando a sua no seio da sociedade civil e da comunidade educativa; 

 A corresponsabilização mais efetiva dos pais na construção de um clima 

civilizado e de uma saudável convivência entre todos os membros da comunidade 

educativa;  

 Um maior envolvimento dos alunos em toda atividade da escola, 

corresponsabilizando-os pela definição dos parâmetros do comportamento que lhes for 

exigido, nomeadamente participando no contexto do processo da sua formação cívica. 

É importante que a escola desenvolva atitudes ou comportamentos positivos em 

consonância com os académicos para que os seus alunos sejam eticamente responsáveis e 

solidários uns com os outros e com dos diversos agentes educativos.  

A escola e os professores devem fazer um acompanhamento próximo ou contínuo dos 

seus alunos, para poderem prevenir a indisciplina e poderem garantir o seu sucesso escolar 
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em todas as vertentes. Para isso, é necessário recolher toda a informação acerca dos alunos 

(condições sociais, familiares e características individuais).  

Cabe também à escola a divulgação dos comportamentos disciplinados adotados 

pelos diversos intervenientes no processo educativos dos seus alunos deforma a prevenir a 

indisciplina. Os documentos educativos Regulamento Interno do Agrupamento e o Estatuto 

do Aluno e Ética Escolar devem ser também divulgados e conhecido pelos diversos agentes 

educativos. Estes documentos devem estar atualizados e serem cumpridos pelos agentes 

educativos deforma a fomentar atitudes, valores éticos e morais de sã conivência, respeito 

mútuo, civismo, solidariedade, cooperação e rigor nas atividades desenvolvidas. 

Os encarregados de educação devem contribuir com boas práticas educativas com os 

seus educandos deforma a prevenir a indisciplina e que estes possam ter sucesso escolar: 

fixar horários de estudo em casa, acompanhar os trabalhos de casa, controlar a assiduidade 

e pontualidade do educando, incentivar/motivar o educando a realizar as tarefas escolares, 

verificar com regularidade os cadernos e livros, incutir no educando atitudes positivas, 

conversar com o educando sobre o dia escolar tarefas realizadas (conhecimentos adquiridos 

ou com dificuldades), ter contactos regulares com o professor titular de turma, comparecer na 

escola sempre que solicitado, conhecer o estatuo do aluno e regulamento interno e cumpri-

lo, bem como, faze-lo cumprir por parte do seu educando.  

A escola deve também proporcionar aos seus professores formação contínua na 

gestão de comportamentos indisciplinados, para que estes possam prevenir ou trabalhar com 

alunos com problemas de indisciplina.   

As atitudes individuais ou desordenada dos intervenientes educativos vai dificultar a 

prevenção ou o combate à indisciplina e na sua maioria o resultado é negativo. Desta forma, 

o processo educativo melhora, se as políticas educativas, a escola, os professores, os 

encarregados de educação, as diversas instituições com quem a escola tem colaboração e a 

sociedade, isto é, se toda a comunidade educativa participar na vida escolar dos alunos. Mas 

é necessário que cada um cumpra o seu papel, nenhum deve entrar no campo dos outros e 

que aja respeito entre todos. 

Assim, para se conseguir prevenir a indisciplina dos alunos é preciso que aja 

colaboração de todos os intervenientes da educação de uma forma cooperativa, participativa, 

contributiva, construtiva e motivadora para o aluno.  

3.5.2.  Na sala de aula 

Nos dias de hoje é muito importante que os professores façam uma boa gestão da 

sala de aula, isto é, que promovam um bom clima para a aprendizagem e socialização. Assim, 
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podemos definir a gestão da sala de aula como «os modos pelos quais os professores 

organizam e estruturam as salas de aula, com os propósitos de maximizar a cooperação e o 

envolvimento dos alunos e de diminuir o comportamento disruptivo» (Arends, 1995; citado por 

Carita & Fernandes, 2012, pp. 74-75). Para que isto aconteça é necessário que os professores 

consigam uma boa ralação de trabalho e social entre professor/aluno, aluno/alunos e 

professor/encarregado de educação.  

Por isso, a relação pedagógica dentro de uma sala de aula é de extrema importância, 

no sentido dos comportamentos serem adequados. Neste sentido deve-se gerar um clima 

educacional aberto, atrativo, de cooperação, de coesão no grupo da turma com uma boa 

relação interpessoal, para que possa haver uma atuação de prevenção ou diminuição de 

comportamentos indisciplinados (Freire & Amado, 2009).  

Assim, Lopes (2009, p. 208) refere que os professores «têm que conquistar o respeito 

dos alunos numa sociedade em que a repartição de poder entre adultos e crianças obedece 

a um padrão geracional específico».  

Portanto, quando os professores e os alunos estabeleçam um clima de respeito, de 

simpatia, um conjunto de regras transparentes e relações interpessoais, estão a prevenir a 

indisciplina na sala de aula e a favorecer uma boa gestão da aula.  

Uma das estratégias mais eficazes para prevenir a indisciplina, e que já foi referida há 

mais de 100 anos por Bagley (1907), citado por Lopes (2009), é a de ser rigoroso na 

preparação e execução das atividades desde o primeiro dia de aulas. Isto é, os professores 

devem ser cuidadoso na planificação e organização das suas aulas ao longo do ano.  

Outro estudo dos autores Emmer, Evertson e Anderson (1980), citados por Lopes 

(2009), dizem-nos que é muito importante a preparação e organização do início do ano. O 

professor deve fornecer aos seus alunos, as informações de forma faseada ao longo da 

primeira semana sem os sobrecarregar e de forma que estes possam interiorizá-las 

(informações sobre si (professor), sobre os alunos, sobre o horário, entrada e saída da sala 

de aula, regras e procedimentos dentro da sala de aula, como ir à casa de banho ou beber 

água, regras e procedimentos nos corredores e almoço, etc.). Desta forma, os professores 

vão introduzindo as regras e procedimentos corretos de forma bem clara e vincada, e 

rebatendo os impróprios (cada vez menos ao longo do ano) com regras e sanções bem 

definidas. Assim, os professores vão ter mais tempo para expor os conteúdos e consolidação 

dos conhecimentos, os alunos encontram-se sempre ocupados com atividades. Uma outra 

estratégia referida neste estudo é a manutenção da atenção do aluno, os professores têm que 

ter o cuidado de cativar a atenção dos alunos com a variação da voz, o movimento e o ritmo, 

isto é, as atividades devem ser bem planificadas com inícios e finais bem claros, para que os 

conhecimentos sejam transmitidos de forma clara, agradável e eficaz.  
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Freire & Amado (2009, p. 137) também referem que as regras devem ser estabelecidas 

de uma «forma clara». Para Carita & Fernandes (2012, p. 80) as regras devem ser com 

«precisão e pela positiva». Estas devem ir ao encontro dos valores como o respeito e a 

solidariedade. O professor deve utilizar de forma oportuna, no momento certo e de forma 

adequada o reforço positivo quando os alunos tem comportamentos disciplinados, e quando 

seja necessário a sanção apropriada e justa para o comportamento indisciplinado de um 

aluno.  

Nos dias de hoje, e quando as crianças frequentam o primeiro ciclo é importante que 

os professores, pais/encarregados de educação e os filhos/alunos conjuntamente discutam e 

entram em consenso sobre as regras a serem aplicadas na sala de aula. Estas têm que ser 

bem claras, explícitas e funcionais para que os alunos as possam compreender, refletir sobre 

elas, aceitá-las e cumpri-las (Freire & Amado, 2009; Lopes, 2009; Carita & Fernandes, 2012). 

Para um bom funcionamento da sala de aulas não é preciso uma infinidade de regras, mas 

sim quatro ou cinco regras gerais e claras (Lopes, 2009).  

Mas, a gestão da sala de aula não se faz só com regras para os alunos é necessário 

que os professores e encarregados de educação estabeleçam regras. Os professores devem 

estabelecer regras de desenvolvimento das aulas, de avaliação e outras que possam ser 

oportunas na sua gestão (prevenção da indisciplina) por exemplo: o professor deve intercalar 

momentos de exposição de conteúdos com momentos de atividades dos alunos; o professor 

deve entregar as fichas de avaliação até uma semana após a data da sua realização (Carita 

& Fernandes, 2012). Os encarregados de educação também têm que estabelecer regras na 

supervisão das atividades escolares em casa, presença na escola e outras que possam gerar 

uma boa gestão de sala de aula, como por exemplo: os encarregados de educação devem 

verificar os materiais escolares; os encarregados de educação devem dirigir-se à escola 

sempre que solicitados. Nos momentos da construção das regras entre professor, 

encarregados de educação e alunos estabeleçam-se relações de adultos e crianças 

(aprendizagem social).  

Para Carita & Fernandes (2012, p. 84) juntamente com as regras também devem ser 

estabelecidas «consequências», para que as regras possam refletir uma maior eficácia. As 

consequências tais como as regras devem ser claras, explícitas, simples e funcionais para 

que todos as possam compreender. Para cada regra deve ser estabelecidas mais do que uma 

consequência (o ideal três), a fim de se poder caracterizar ou adequar com mais precisão à 

situação de incumprimento. Se existam regras para os professores, alunos e encarregados 

de educação na gestão da sala de aula também têm que existir consequências para os três 

(professores, alunos e encarregados de educação). Após estarem estabelecidas as regras 

para o bom funcionamento da sala de aulas é fundamental o cumprimento delas, e para isso 
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é necessário firmeza e serenidade, quando isto não acontece, e ocorre o incumprimento é 

fundamental implementar a consequência mais ajustada à situação. 

No entanto as regras não proporcionam uma total gestão da sala de aula e para que 

possa haver um clima saudável e harmonioso devem ser estabelecidos alguns procedimentos 

(rotinas diárias) (Evertson, Emmer & Worsham, 2000; citados por Lopes, 2009).  

Quando as rotinas dentro de uma sala de aulas são inadequadas (ir muitas vezes a 

afiar o lápis, deitar um papel qualquer ao lixo constantemente) estes alunos não se encontram 

envolvidos na atividade que estão a realizar e vão perturbar os restantes que estão com 

atenção e concentrados na tarefa. Este tipo de rotinas têm que ser refutadas e os alunos têm 

que ser instruídos sobre este tipo de procedimentos. Quando os procedimentos dentro da sala 

de aula estão instruídos, os alunos já só circulam na sala de aula em momentos adequados 

e fá-lo-ão sem perturbar ou destabilizar os colegas e sem pedir autorização ao professor, 

porque o pedir também vai interromper a aula. Os procedimentos quando são adequados 

(forma de afiar o lápis, quando podem ir deitar o lixo fora, quando podem beber ou lavar as 

mão, o que devem fazer na transição de atividades ou quando esta terminar, nos trabalhos 

de grupo como se juntam e o comportamento esperado, forma de obter ajuda do professor, 

deslocação dentro da sala, etc.) vai permitir que as aulas decoram de forma natural, 

produtivas, sem interrupção das atividades, evitando o desgaste e perca de tempo na 

repetição de ensinamento dos conhecimentos (Aires, 2010). A ocupação do tempo entre 

atividades principais com atividades secundárias ou consolidação dos conhecimentos é muito 

importante porque vai ter sempre os alunos ocupados e inibidores de terem comportamentos 

indisciplinados.  

Para Emmer, Evertson e Anderson (1980), citados por Lopes (2009), no seu estudo 

realizado em escolas do 1.º ciclo referem que quando as regras e os procedimentos devem 

ser precisos, concretos, explícitos e funcionais, contribuem para a ordem e realização das 

atividades. Estes autores também referem que os professores (no primeiro ano de 

escolaridade é o melhor para ser introduzido as regras, os procedimentos e serem assimilados 

pelos alunos) e devem antecipar situações onde pode vir haver indisciplina, para que esta 

seja prevenida. Quando isto não aconteceu e houver um comportamento indisciplinado este 

deve ser prontamente combatido.  

Os professores que não façam esta necessidade de antecipação dos comportamentos 

indisciplinados, estabeleçam procedimentos e regras vagas, pouco claras, não foram bem 

explicadas, os alunos ainda não as interiorizaram (falam mais alto que o normal, permitem 

que os alunos passeiam pela sala sem autorização e dizem para os alunos: portem-se bem; 

não falem para o colega do lado…) (Lopes, 2009). Estes alunos vão ser pouco cuidadosos 

em cumpri-las e a desorientação acaba por se instalar na sala de aulas com interrupções e 
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gasto de tempo na solução dos problemas de comportamento. Por isso, os professores devem 

ser claros e apresentarem de forma eficaz as regras e os procedimentos na sua sala de aula 

para conseguirem dos alunos um acordo de conduta e de operacionalização dentro da sala.  

Olsen & Cooper (2006), citados por Gonçalves (2011), também referem como os 

professores devem prevenir ou controlar os comportamentos indisciplinados dos alunos. Por 

isso, os professores antes de iniciar o ano escolar com a turma devem estabelecer um acordo 

claro com os alunos sobre as regras básicas de interagir e comportamento dentro da sala de 

aula. Os professores vão indicar aos alunos os comportamentos apropriados 

(comportamentos neutros ou de interajuda entre colegas, comportamentos favoráveis para o 

desenvolvimento das aulas) e comportamentos inapropriados (comportamentos que 

prejudicam o aluno indisciplinado e os colegas, comportamentos que interferem com o normal 

funcionamento das aulas). Estes dois autores, ainda referem que as regras devem ser um 

conjunto transparente e têm que ser todas assimiladas pelos alunos para que possam ter 

comportamentos apropriados. Estas vão contribuir para um ambiente produtivo e de pró-

social. Assim, os professores devem gastar o tempo necessário no início do ano em explicar 

e ouvir os alunos sobre as regras e procedimentos apropriados. Assim, estes professores 

estão também a instituir a sua credibilidade nos alunos e em minorar a tendência de os alunos 

testarem o professor com comportamentos indisciplinados.  

Salienta-se ainda, que os professores para prevenir a indisciplina devem lecionar aulas 

agradáveis, divertidas, variáveis e criativas, utilizar materiais inovadores, atrativos e variados 

de forma a haver uma aprendizagem cooperativa e construtiva.  

Para Arends (1995), citado por Caeiro & Delgado (2005), apresenta alguns 

procedimentos que os professores devem ter dentro da sala de aula para evitar ou prevenir 

comportamentos indisciplinados como: exibir confiança e tranquilidade à turma; potencializar 

o sucesso educativo e o autoconceito dos alunos; permanecer direito, olhar nos olhos e andar 

vigorosamente; ter um tom de voz audível para todos; usar vestuário adequado e transmitir 

os conhecimentos com convicção.   

Os professores na sua planificação devem antecipar o controlo dos comportamentos 

indisciplinados com a prática de diferentes estratégias e procedimentos, para poderem 

prevenir acontecimentos indisciplinados durante o processo de ensino aprendizagem. Os 

autores Freire & Amado (2009) fazem referência a esta questão e dizem-nos que é o modo 

como são antecipados os problemas, prevenindo assim as situações difíceis de gerir. Estes 

autores também referem que os professores devem promover uma aprendizagem cooperativa 

para o desenvolvimento de conhecimentos para todos os alunos e prevenir problemas de 

relações interpessoais e da não-violência.    
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Nesta base, e na planificação das atividades académicas e da vida social da turma, 

Caeiro & Delgado (2005) dizem-nos que não se baseia no solucionamento dos problemas de 

indisciplina, mas sim na sua prevenção e ao mesmo tempo no desenvolvimento da autonomia 

e autocontrolo dos alunos.  

Para Carita & Fernandes (2012) a organização do trabalho (planificação das atividades 

no dia a dia, do período ou do ano) é muito importante, tanto para o professor como para os 

alunos. Desta forma é possível definir com mais clareza os objetivos a alcançar com uma 

determinada atividade. Portanto a sala tem que estar organizada para se poder trabalhar, o 

professor têm que fazer uma avaliação adequada dos alunos e reajustar a planificação 

quando necessário. As autoras referem ainda a pontualidade dos professores e alunos, e 

iniciar a aula com motivação, criatividade e organização para a prevenção da indisciplina.  

Quando a prevenção não tenha obtido resultado positivos num aluno ou alunos por 

diversas razões (baixo interesse escolar, espectativas pela escola diminutas, alunos 

desajustados nas turmas, alunos oriundos de famílias e classes sociais disfuncionais…). 

Sempre que isto acontece, os comportamentos indisciplinados devem ocorrer o mais cedo 

possível e a intervenção do professor deve ser privada e breve, para que o aluno não possa 

reagir e os colegas não sejam público dessa intervenção para evitar novos comportamentos 

(costuma-se utilizar muito esta expressão o aluno indisciplinado “não teve canal” e assim não 

voltará a repetir o comportamento). Mas quando um aluno que costuma ser indisciplinado e 

tem com comportamento disciplinado o professor deve elogiá-lo “tiveste um bom 

comportamento”, “continua assim, fizeste um bom trabalho”, desta forma está a proporcionar 

um clima positivo, a motivá-lo e a cativar a simpatia do aluno, bem como a reforçar a sua 

confiança, motivação, autoestima e autonomia para a realização das tarefas. O elogio na 

altura certa pode vir a despertar no aluno indisciplinado que ele é capaz ser disciplinado, e 

que consegue ou pode fazer melhor (Lopes, 2009).   

Para Caeiro & Delgado (2005) quando as estratégias de prevenção da indisciplina 

também não são suficientes, devido a existirem múltiplos fatores que a potencializam, os 

professores têm de fazer a sua gestão e combater estes comportamentos inadequados. Para 

que isso possa ser possível é importante conhecer os fatores que a estão a provocar e que o 

professor intervenha rapidamente com eficácia.  

Kounin (1977), citado por Caeiro & Delgado (2005, p. 37), menciona um conjunto de 

procedimentos para combater a indisciplina e destaca os seguintes: «olho de lince» 

capacidade de identificar imediatamente o comportamento indisciplinado e o aluno que o 

provocou; «sobreposição» capacidade de detetar o aluno a agir de modo inadequado e 

resolver o problema deforma que nenhum outro aluno se aperceba para não perturbar o 

normal funcionamento da aula; «resposta pronta face à indisciplina» capacidade de resolve 
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no momento um comportamento indisciplinado grave, para que não surgem outros ainda mais 

graves.  

Os professores para alterar um comportamento indisciplinado não basta elimina-lo, 

têm que o substituir por um comportamento aceitável e positivo e que se deve manter ao longo 

do tempo em situações diferentes. Para Lopes & Rutherford (2001, p. 75) há três aspetos a 

ter em conta e que podem ser considerados como objetivos gerais para os professores 

poderem modificar comportamentos indisciplinados: primeiro «a diminuição dos 

comportamentos inadequado (perturbador)»; segundo «o aumento dos comportamentos 

adequados» e terceiro «a manutenção dos comportamentos adequados ao longo do tempo e 

em diferentes situações». 

A gestão da sala de aula não é igual em todas as turmas e no primeiro ciclo não foge 

a esta realidade, as regras e procedimentos que servem uma turma já não servem para outra. 

Por isso tem que haver uma flexibilidade em certas circunstâncias neste assuntou. A relação 

pedagógica na sala de aula deve preservar o diálogo para lidar com casos de indisciplina e o 

professor um bom modelo de atitudes e de comportamento para os seus alunos. Nas reuniões 

de departamento deve existir um diálogo aberto sobre os casos de indisciplina, das várias 

turmas, e os modos de resolução das diversas situações para que possam ser analisados. 

Fazemos ainda uma pequena abordagem de alguns modelos teóricos de correção de 

comportamentos de indisciplina na sala de aula e que advêm da aplicação sistemática de 

alguns princípios decorrentes da psicologia, psicossociologia, sociologia e pedagogia (Estrela, 

2002; Aires, 2010).  

O modelo behaviorista, muito divulgado em países de língua inglesa mas, pouco aceite 

nos países de línguas latinas, considera que os comportamentos indisciplinados são 

adquiridos e «têm um significado social» (Estrela, 2002, p. 99). Sendo este um modelo que 

parte de comportamentos apreendidos/adquiridos, e mantidos através do reforço exercido 

pelo meio, os bons comportamentos devem ser elogiados, no sentido dos alunos, os poderem 

aprender por observação. Assim, as estratégias de intervenção vão permitir a eliminação do 

comportamento desviante e substituí-lo pelo desejado. Por isso, os professores devem utilizar 

as estratégias: reforço positivo por confirmação verbal, gestual ou por elogio e recompensa; 

autorreforço que exige a cooperação ativa do aluno; exibição, por ausência de reforço positivo 

da conduta desejada, e a punição, cuja eficácia é defendida por alguns autores, mas 

contestada por outros devido aos efeitos secundários que poderá vir a causar. Outra 

estratégia que é utilizada por precaução e bastante eficaz é o contrato comportamental. Esta 

envolve o diretor da escola e/ou o encarregado de educação do(s) aluno(s), sendo formalizado 

por escrito deforma a responsabilizar o(s) aluno(s). Os professores que utilizam as estratégias 

behavioristas nunca devem ignorar os comportamentos indisciplinados, mesmo que estes 
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sejam leve, pois podem por em causa o normal funcionamento da sala, com o agravamento 

dos comportamentos indisciplinados e levar outros alunos a imitarem esses comportamentos. 

Esta abordagem também é limitada, não consegue que todos os alunos sejam disciplinados 

em todas as situações, por isso, as estratégias behavioristas devem ser combinadas com 

outras de tipo diferente.   

O modelo de Gordon baseia-se em princípios de psicologia cognitiva e permite manter 

uma boa relação entre a escola, o professor e os alunos, visto que se caracteriza pela 

preocupação com os outros, e prevê a interdependência, a comunicação, a autodeterminação, 

a autoavaliação e a autorresponsabilização (Aires, 2010).  

O modelo baseado nas fontes do poder prevê a extinção da indisciplina através do 

fortalecimento de todas as fontes de poder do professor, com base na evolução das suas 

competências de organização das aulas, de liderança e de intervenção não-verbal (contacto 

visual, deslocação), por mensagem do eu (sinto-me aborrecido por ter de repetir as instruções 

por tu estares distraído). O poder de recompensa com distribuição de prémios ou retirada de 

privilégios e o poder coercivo com a utilização de punições variadas (Estrela, 2002).   

O modelo em cascata, desenvolvido por Bell e Stefanich (1984), propõe que as 

medidas disciplinadoras devem ser aplicadas da mais fácil para as mais complexas de 

implementar, passando por quatro etapas. A primeira é a de prevenção, sendo criado um 

ambiente estimulante e harmonioso da aprendizagem, sendo delineado um conjunto de regras 

disciplinares e consequências do seu incumprimento. Na segunda, o professor promove uma 

relação coesa e efetiva com a família dos alunos e comunica o seu comportamento bom ou 

mau. A terceira etapa baseia-se na correção de comportamentos indisciplinados, recorrendo 

a mensagens do eu ou a estratégias de resolução de problemas. A quarta é quando nenhuma 

das etapas anteriores resultou. Neste caso o professor recorre a métodos de carácter 

individual (contrato comportamental) ou a meios exteriores à sala (psicólogo).  

Aires (2010, p. 33) refere ainda o conceito «disciplina assertiva» com base no modelo 

das fontes do poder. Este autor diz-nos que a disciplina assertiva, sugerida por Canter (1996), 

prevê a existência de um professor assertivo e que revele claramente as suas expectativas e 

decrete as consequências previstas. Esta disciplina assertiva é um equilíbrio entre um estilo 

passivo ou hostil, considerados inoperantes no combate à indisciplina escolar e sala de aula.  

 

Para terminar este capítulo deixo os conselhos de ABC que Freire & Amado (2009, p. 

192) apresentam da indisciplina: 

«Adquira cada vez maior consciência de si em ação. 

Batalhe pela colaboração dos pais na vida da escola. 

Crie uma atmosfera de respeito pelos outros. 
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Descubra o seu estilo de professor. 

Envolva os alunos ativamente nas tarefas. 

Faça um inventário das necessidades e interesses dos alunos. 

Guie-se por comportamentos assertivos. 

Habitue o aluno a cumprir as regras previamente acordadas. 

Implemente estratégias que promovam a autoconfiança e a autoestima. 

Jogue com os aspetos cognitivo e sócio afetivo. 

Leve os alunos a serem autodisciplinados. 

Mostre entusiasmo nas atividades de ensino. 

Não rotule o aluno. 

Organize atividades extracurriculares. 

Planifique aulas motivadoras. 

Questione-se sobre os motivos da indisciplina. 

Reforce o comportamento adequado dos alunos. 

Seja coerente com os seus comportamentos e os que deseja do aluno. 

Use métodos de ensino adequados às situações. 

Visualize toda a sala de aula. 

Xeque-mate à “ pedagogia-saliva. 

Zele por uma boa organização e gestão de aula». 
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Conclusão  

Ao longo deste capítulo muito se podia referenciar sobre indisciplina. Mas, o mais 

importante era escrever uma visão sistémica e prática, com uma abordagem clara e 

esclarecedora. 

 Dessa forma, a indisciplina é uma problemática com bastante expressão no sistema 

educativo, fonte de análise e de reflexão de vários investigadores, causando preocupação e 

ansiedade a quem lida diariamente com ela. Por isso, e atendendo à base deste estudo, a 

indisciplina na sala de aula deve ser vista numa perspetiva holística de análise, de maneira a 

deferir critérios de validade para a sua explicação. Assim, poder-se-á dizer que a indisciplina 

tem vindo a ganhar relevo na comunidade escolar e a mostrar uma visibilidade pública muito 

mais acentuada. 

Esta problemática não recai só no incumprimento ou rejeição por parte dos alunos das 

regras/normas da sala de aula e da instituição escolar. Existe uma variedade de conceções, 

na definição dos comportamentos indisciplinados, na representação dos seus fatores e 

consequências dos mesmos.  

Considerando que alguns dos atos de indisciplina tem origem no exterior da escola, 

no entanto, a maior parte destes atos são oriundos do seu interior. Como vimos, os 

comportamentos indisciplinados podem vir a resultar de conflitos, da inadaptação dos alunos 

à escola, de aspetos sociais, pedagógicos ou políticas educativas. Para serem compreendidos 

com maior clareza, estes convergem nos aspetos ligados à escolaridade obrigatória, à 

heterogeneidade social e cultural dos alunos, as páticas familiares na sua educação, à 

ausência de valorização e do significado da escola nas suas vidas, alguma falta de 

responsabilidade dos alunos, à perca de autoridade dos professores, a organização das 

práticas pedagógicas do professor (Caeiro & Delgado, 2005). 

A instituição escolar nos dias de hoje é um sistema aberto e de interação com o meio, 

por isso, esta não pode ficar isenta das tensões, desequilíbrio e ritmo de mudança na 

sociedade que acabam por se refletir na vida escolar do aluno. Desta forma, é necessário ter 

bastantes cuidados na organização pedagógica das escolas, principalmente quando as 

turmas são enormes, os alunos são prevenientes de famílias economicamente carenciadas 

ou com baixa cultura escolar podendo vir a provocar taxas de elevado insucesso escolar. 

Assim, é necessário que a escola se adapte às transformações estruturais do momento em 

que se encontra, especialmente mudanças que vão ao encontro dos desejos nos alunos que 

a frequentam (escolaridade obrigatória) e que permita a sua integração na sociedade quando 

a terminarem (socialização). Esta base de pensamento recai num currículo que sustenta a 

heterogeneidade e os interesses dos indivíduos (alunos) em idade escolar. Neste sentido, os 
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docentes têm uma grande responsabilidade no modo como vão organizar e gerir as atividade 

na sala de aula de forma a torná-las mais atraentes e motivadoras de modo a minimizar 

comportamentos desviantes/indisciplinados dos alunos. Esta planificação também deve incluir 

os tempos ou momentos inativos que por si só costumam ser geradores de comportamentos 

indisciplinados por parte dos alunos. Mas, para que isto seja possível é necessários que as 

escolas tenham flexibilidade nos currículos e adequá-los às espectativas e necessidades dos 

alunos (currículos adaptados às profissões proferidas nesse meio escolar), número de alunos 

adequado às turmas e mais homogéneas, tenham meios físicos adequados (instalações de 

qualidade nas salas de aulas, bibliotecas, gabinetes de apoio pedagógico e psicológico aos 

alunos), meios informáticos e audiovisuais inovadores que permitam aos professores práticas 

pedagógicas enriquecedoras e motivantes de forma a cativar os alunos para aprendizagens 

inovadoras e do seu interesse. A gestão dos horários é igualmente importante e no período 

da manhã devem ser trabalhados conteúdos com maior exigência de concentração. No 

período da tarde os alunos já se encontram mais cansados e vão proporcionar maiores 

momentos de comportamentos inadequados. A boa gestão de horários é bastante importante 

e também tem que ser adequada e flexível ao longo do ano de forma a poder fomentar o maior 

período de tempo dos alunos concentrados nas atividades escolares que estão a realizar.  

No entanto é também necessário que os professores compreendam os alunos e que 

criem condições que permitam o seu desenvolvimento psicossocial. Para que isso seja 

possível é fundamental que os professores (professores do primeiro ciclo) façam formações 

e consigam adquirir um conjunto de competências relacionais e pedagógicas, de forma a, 

conseguirem mobilizar nos alunos aprendizagens adequadas e valorizantes. Assim, neste 

ciclo de educação onde se insere este estudo (primeiro ciclo), os professores devem criar 

momentos onde possam incutir nas crianças princípios normativos (conjunto de valores que 

promovam a disciplina na sala de aula).  

Por outro lado, é também necessário uma componente de relacionamento entre 

professor/aluno e aluno/professor saudável e equilibrado, para que possa haver um 

verdadeiro respeito mútuo.  

Quanto à questão do cumprimento de regras ganha uma maior relevância quando o 

relacionamento professor/aluno e aluno/professor é bom. No entanto, as regras devem ser 

claras e de fácil assimilação. Os alunos e encarregados de educação devem participar na 

elaboração das mesmas, para promover o autocontrolo e responsabilidade (cumprimento das 

regras) dos alunos. Desta forma, estamos a defender o respeito individual do aluno e a 

precaver a relação pedagógica.  

As assistentes operacionais desempenham um papel fundamental na escola e são 

bastante importantes no desempenho da prevenção da indisciplina. Desta forma, quando nos 
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referirmos à indisciplina dentro da sala de aula, as assistentes operacionais não devam 

interromper a dinâmica e a concentração dos alunos com comunicações aos alunos ou 

professor, mapas do leite e das refeições, tornando difícil o reinício do trabalho anterior. 

Relativamente à indisciplina escolar as assistentes operacionais, ainda desenvolvem uma 

prevenção maior da indisciplina, que algumas das vezes pode chegar à violência, 

especialmente nos intervalos, quando há um aglomerado maior de alunos nos corredores e à 

entrada e saída das salas de aulas.  

Naturalmente que a família é muito importante na orientação dos seus educandos e 

na construção de modelos adequados de comportamentos. O modelo de socialização 

recebido pelos alunos é muito importante e essencial para a compreensão dos 

comportamentos face à vida escolar. O equilíbrio relacional entre a família, aluno e escola é 

fundamental e pode fomentar o equilíbrio entre os comportamentos e prevenir a indisciplina. 

Desta forma, a família influencia os comportamentos dos alunos e pode ser considerada 

responsável por alguns comportamentos indisciplinados.  

Tendo em conta, o mencionado ao longo destes três capítulos do estado da arte deste 

trabalho de investigação, poder-se-á referir que os comportamentos indisciplinados 

prejudicam as condições de aprendizagem, os atos pedagógico, o bom relacionamento das 

pessoas no contexto escolar (aluno/professores, aluno/funcionários, aluno/aluno), 

principalmente na sala de aula, nos corredores, nas salas de convívio, na cantina, isto é, em 

qualquer área que faça parte da escola. Desta forma, atrevemo-nos a dizer que os três 

conceitos indisciplina, socialização e insucesso escolar estão relacionados entre si. Para 

verificarmos essa relação foi elaborado um esquema (Figura 2) onde isso se pode verificar.  
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Figura 2 – Fatores que estão relacionados com a indisciplina, socialização e insucesso escolar. 

      Socialização 

Insucesso escolar 

        Indisciplina  

Família 

 Famílias desestruturadas (em 

situação de desemprego, 

condições socioeconómica 

desfavorável, ausência de valores 

sociais e morais, autoritarismo 

excessivo ou muito permissivo, 

violência doméstica, alcoolismo, 

toxicodependência…);  

 Ausência de acompanhamento 

das atividades escolares; 

 Famílias com poucas ambições 

e espectativas para os filhos; 

  Falta de comunicação ou 

inadequada entre os 

encarregados de educação, 

professores e direção da escola. 

Relação com os pares (fatores 

sociais e morais) 

 Influência de alguns programas 

televisivos;  

 Influência de alunos lideres no 

desenvolvimento de uma cultura anti 

escola; 

 Colegas a gozarem com outros; 

 Descrença nos valores morais. 

Instituição/políticas 

educativas 

 Instalações 

desadequadas;  

 Material pedagógico 

desadequado; 

 Turmas numerosas; 

 Horários desadequados; 

 Escolaridade 

obrigatória; 

 Currículos demasiados 

extensos e pouco 

flexíveis; 

 A falta de articulação 

entre os programas dos 

diferentes anos, 

disciplinas e ciclos; 

 A pouca diversidade 

das ofertas formativas;  

 A excessiva 

centralização do sistema. 

Professor/relação 

pedagógica 

 A indefinição de regras que 

determinam a uma boa 

relação pedagógica; 

 Aulas monóstomas; 

 Falta de organização e em 

gerir as atividades escolares; 

 Planificação pouco rigorosa 

ou inadequada ao 

grupo/turma; 

 Pouca formação ou mesmo 

inexistente na área da 

indisciplina;  

 Falta de relação (diálogo) 

entre professor e aluno; 

 Professor muito pouco 

tolerante ou muito 

permissivo. 

 

Alunos  

 Desinteresse pela escola; 

 Retenção num ano ou 

ciclo; 

 Alunos oriundos de outras 

raças, etnias ou culturas; 

 Alunos oriundos de famílias 

monoparentais ou de bairros 

sociais; 

 Incumprimentos de regras 

ou normas estabelecidas e 

acordadas entre professores 

alunos e encarregados de 

educação; 

 Pouco autocontrolo dos 

comportamentos e das 

atitudes; 

 Desrespeito pelos 

professores, colegas e 

assistentes operacionais;  

 Desequilíbrio emocional e 

falta de autoestima. 
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Desta forma, foi feita uma pequena discrição de uma forma clara e objetiva dos fatores 

que influenciam a socialização, o insucesso escolar e a indisciplina.  

Dos autores consultados podemos referir que os comportamentos indisciplinados vão 

prejudicar o processo de ensino aprendizagem dos alunos que os praticam e dos outros 

alunos que cumpram as regras e normas (disciplinados) estabelecidas na sala de aula e fora 

dela (restantes espaços da escola), as relações na escola, causam a desmotivação dos 

professores no processo de ensino aprendizagem dos seus alunos e mesmo na sua qualidade 

de vida (stress).  

Relativamente às principais estratégias de prevenção da indisciplina estes autores 

também destacar algumas pela sua primazia, como: conhecer as principais razões dos 

comportamentos indisciplinados para poderem ser prevenidos; refletir e trabalhar em grupo 

(turma) promovendo a socialização de todos os alunos; partilhar nas reuniões de docentes os 

comportamentos manifestados pelos alunos e encontrar estratégias para os prevenir, mas se 

for possível antecipá-los para que não venham a acontecer; responsabilizar os alunos 

indisciplinados pelos seus atos; respeitar individualmente cada aluno; facultar aos professores 

formação de relação pedagógica; melhorar nas escolas os espaços físicos e adquirir materiais 

pedagógicos inovadores e incentivar os pais/encarregados de educação a serem 

participativos na aprendizagem dos seus educandos e nas atividades escolares da 

comunidade educativa.  

Terminamos este capítulo referindo que temos de continuar a trabalhar todos os dias 

na prevenção da indisciplina porque eliminá-la é uma utopia. Desta forma, cabe a todos 

estarmos atentos e antecipar todos os comportamentos indisciplinados de forma a preveni-

los e que a escola seja um espaço agradável, divertido e encantador para todos os nossos 

alunos. 



 



 

 

 

 

 

 

Parte II – Estudo Empírico
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Capítulo I – Enquadramento empírico 

 

Ao longo da primeira parte desta dissertação procurámos explicitar o conceito de 

indisciplina, as suas causas e formas de prevenção partindo da análise efetuada por diversos 

autores, pertencentes a diversas áreas de investigação dos domínios da sociologia, da 

psicologia, do sucesso e insucesso educativo e comportamental.  

Nesta segunda parte, realiza-se o estudo empírico da investigação. Assim, 

começamos por descrever a caracterização da localização geográfica e contextual onde se 

desenvolveu o estudo. de seguida vem o enquadramento empírico com a apresentação do 

problema a investigar onde consta a pergunta de partida e o porquê desta escolha, os 

procedimentos metodológicos que servem de base à realização do estudo. Depois faz-se 

referência ao desenho da investigação, aos objetivos, ao instrumento de recolha de dados, à 

descrição dos participantes (população/amostra), à descrição dos procedimentos para a 

apresentação e análise dos dados. Por fim, faz-se a apresentação, a análise descritiva e 

discussão dos resultados, a consistência interna a quatro questões fundamentais (grau de 

gravidade dos comportamentos indisciplinados, as causas da indisciplina; os responsáveis 

pela indisciplina e as estratégias para a prevenção da indisciplina) e uma análise dos 

resultados das escalas para os professores. 

1.1.  Caracterização da rede escolar do primeiro ciclo do 

distrito de Bragança 

1.1.2. Localização geográfica  

O distrito de Bragança situa-se no Nordeste de Portugal, na parte oriental da tradicional 

província de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este faz fronteira a norte e a leste com a Espanha 

(províncias de Orense, Zamora, e Salamanca) e está limitado pelo distrito de Vila Real a oeste 

e a sul pelos distritos de Viseu e Guarda. Abrange uma área de 6543 km2 e é composto por 

12 concelhos: Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, 

Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, 

Vimioso, Vila Flor e Vinhais (Andrade, 2001).  

A desertificação do distrito é bastante acentuada, pois assiste-se a um decréscimo 

populacional considerável (Pereira, 2012; Ribeiro e Fernandes, 2008). A maioria das escolas 

do 1.º ciclo das aldeias encerraram, mantendo-se abertas algumas, com um reduzido número 
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de alunos. As pessoas emigram para o estrangeiro ou deslocam-se para o litoral, devido à 

ausência de condições, meios, recursos, incentivos e atrativos que cativem os que procuram 

saídas profissionais (Agrupamento de Escolas de Vila Flor, 2014/2017).  

1.1.2. Meio social e económico  

A atividade económica predominante é a agricultura e a pecuária (criação de gado). 

Uma das zonas mais cultivadas é o vale da Vilariça, que é muito fértil. No restante território 

do distrito pode-se encontrar a oliveira, o castanheiro, a vinha e a amendoeira, que constitui 

uma das suas maiores riquezas. O distrito também produz trigo, centeio, batata, fruta e 

produtos hortícolas. Na pecuária, salienta-se a criação de gado ovino, caprino e bovino, 

destacando-se deste último, a famosa raça Mirandesa. A indústria encontra-se pouco 

desenvolvida, estando limitada aos ramos alimentar, madeireiro, cortiça e construção civil. A 

maioria das atividades/explorações são unifamiliares, dando emprego à família ou micro 

indústrias. 

Assim, no distrito de Bragança o nível socioeconómico é baixo, com predominância a 

agricultura de sobrevivência e explorações unifamiliares.   

1.1.3. Rede escolar do primeiro ciclo 

No distrito de Bragança há catorze agrupamentos de escolas distribuídos pelos doze 

concelhos.  

Todos os agrupamentos têm escolas do primeiro ciclo. Assim, a rede escolar do 

primeiro ciclo do ensino básico é composta por 58 escolas (sendo 30 centros escolares nas 

sedes de concelho e as restantes 28 nas aldeias), com 3544 alunos e 386 professores 

(informação recolhida na distribuição dos questionários pelos agrupamentos no ano letivo 

2015/2016, meses abril, maio e junho). As escolas situadas nas sedes dos concelhos acolhem 

metade dos alunos com exceção nos concelhos de Bragança, Mirandela e Macedo de 

Cavaleiros que são frequentadas entre 75 a 80% dos alunos a residirem na sede dos 

concelhos. Os concelhos de Freixo de Espada a Cinta, Moncorvo e Alfandega da Fé só têm 

escolas nas sedes de concelho. 

Uma grande percentagem de alunos é transportada pela rede de transportes 

escolares. Como consequência, saem de casa muito cedo e regressam muito tarde, o que 

condiciona, por exemplo, a consolidação de conhecimentos em casa e a convivência familiar. 

Além disto, verifica-se a existência de algumas assimetrias em termos económicos e de 

oportunidade de acesso à cultura e aos meios de comunicação e novas tecnologias entre a 
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população urbana e a rural. Isto provoca naturalmente algumas dificuldades ao nível do 

desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. 

Com a reorganização da rede escolar, foram feitas intervenções em alguns dos 

edifícios escolares que acolhem alunos de outras localidades, melhorando significativamente 

as suas condições de trabalho. Desta forma, as escolas dispõem de condições aceitáveis 

quanto ao mobiliário e equipamentos didáticos. O equipamento informático é que começa a 

ficar ultrapassado carecendo de alguma atualização. Em todas as escolas há ligação à 

internet (informação recolhida na distribuição dos questionários pelos agrupamentos). 

1.2. Enunciado do Problema 

Na passagem do estado da arte à investigação empírica são essenciais alguns 

procedimentos para que o trabalho se desenrole de forma científica. Para Quivy & Van 

Campenhoudt (2008, p. 109) esta etapa é a constituição da «charneira entre a problemática 

fixada pelo investigador, por um lado, e o seu trabalho de elucidação sobre um campo de 

análise forçosamente restrito e preciso, por outro». 

Toda a investigação se inicia com algum tipo de problema. Um problema de 

investigação deve integrar uma questão clara e sem ambiguidade, de forma que seja fácil a 

sua compreensão e admita somente uma interpretação. Assim, a investigação parte de um 

problema, traduzido por uma pergunta de partida, precisa, unívoca e realista, formulada com 

intenção de compreensão ou explicação da realidade (Pardal & Lopes, 2011).  

Segundo Moreira (2007, p. 67), a «definição do problema é de importância decisiva 

porque permite orientar todo processo de pesquisa. No fundo, toda a investigação, seja ela 

de cariz quantitativo ou qualitativo, procura encontrar resposta ou solução para um dado 

problema». 

Para além de formular uma questão, o investigador deve assegurar-se de que esta é 

executável. A questão deve ser esclarecedora, precisa, empírica e, finalmente, deve ser ainda 

submetida à questão ética. Desta forma, o assunto que se pretende desenvolver numa 

investigação deve ser exequível, pertinente, atual e do interesse geral, tanto no tempo como 

no espaço.  

Nos dias de hoje, todas as crianças têm iguais oportunidades nas escolas, o que é 

muito positivo. No entanto, alguns problemas sociais são transpostos para a escola e 

desestabilizam o bom ambiente escolar e a sala de aula, prejudicando a aprendizagem dos 

alunos e o relacionamento entre alunos e alunos e professor. Face a este contexto social 

(comportamento social desajustado) de sala de aula com várias diversidades (alunos oriundos 

de várias culturas, de várias classes económicas, com diferentes motivações para aprender, 
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com enormes défices em competências sociais e emocionais, vítimas da desestruturação 

familiar e maus tratos, sobrevalorização individual em oposição ao coletivo, excesso de 

atenção à imagem/exibicionismo, com insucesso escolar…) aumenta o risco de um 

agravamento dos problemas de comportamento dentro da sala de aula - indisciplina.  

Estando a sociedade em constante transformação e, na impossibilidade de prever o 

dia de amanhã, os conceitos de indisciplina e de comportamento indisciplinado estão em foco 

no nosso dia-a-dia nas escolas. Assim, o problema da indisciplina estende-se a todas as 

escolas, a todos os graus de ensino (do jardim de infância à universidade), 

independentemente da área geográfica ou demográfica onde se situa (Velez, 2010) e provoca 

também graves alterações, não apenas na comunidade escolar, como no contexto social 

(Carita & Fernandes, 2012).  

A indisciplina é um dos principais problemas da escola, independentemente de os 

professores estarem no início ou fim de carreira. Todos manifestam excessivos níveis de 

indisciplina nos alunos, perturbando o normal processo de ensino-aprendizagem (Velez, 

2010) 

Nesta perspetiva, é fundamental pensar na indisciplina e nas suas implicações na sala 

de aula. A indisciplina é assim, um «fenómeno relacional e interactivo que se concretiza no 

incumprimento das regras que presidem, orientam e estabelecem as condições das tarefas 

na aula, e, ainda, no desrespeito de normas e valores que fundamentam o são convívio entre 

pares e a relação com o professor, enquanto pessoa e autoridade» (Amado, 2001, p. 179). 

Os comportamentos indisciplinados são cada vez mais generalizados nas nossas 

escolas e na sociedade. Desta forma, a indisciplina é um conceito cada vez mais difícil de 

definir, isto é, polissémico, e que abarca realidades muito diversificadas de manifestações, 

desde a perturbação das regras para o normal funcionamento da sala de aula, até à violência 

a colegas, professores e a elementos da comunidade escolar, às dificuldades de 

aprendizagem e socialização dos alunos. 

Torna-se, neste caso, pertinente a abordagem do tema indisciplina na sala de aula. A 

indisciplina na sala de aula do primeiro ciclo tem vindo a ocorrer com mais frequência nos 

últimos anos e com um nível mais elevado de gravidade e complexo. Assim, por se tratar de 

alunos com pouca idade (dos 6 aos 9/10 anos), é importante identificarmos os 

comportamentos e a suas causas/fatores para os podermos prevenir/combater quando 

possível ou então colmatá-los. Para que isso seja possível, é necessária a colaboração e 

promoção de um trabalho equilibrado, produtivo e cooperativo entre todos os atores 

implicados na indisciplina.  
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Por isso, as escolas, os professores, os alunos, a família/encarregados de educação 

e a restante comunidade educativa têm um papel importante a desempenhar, de uma forma 

responsável, harmoniosa e justa.   

Então, a pergunta de partida/problema de investigação, tal qual como já enunciámos 

na introdução da investigação, pode ser formulada do seguinte modo:  

- Como percecionam os diferentes intervenientes no estudo a indisciplina na 

sala de aula do 1.º ciclo, no distrito de Bragança? 

Como já foram referidos anteriormente os diferentes intervenientes são os diretores 

dos agrupamentos do distrito de Bragança, os coordenadores do departamento do primeiro 

ciclo do distrito de Bragança e os professores do primeiro ciclo do distrito de Bragança. 

1.3. Justificação do Tema 

Com o aumento dos problemas de indisciplina nas escolas, os professores sentem-se 

preocupados com os comportamentos dos seus alunos e andam ansiosos (como vai decorrer 

a aula). Os pais/encarregados de educação querem que os seus educandos adquiram os 

conteúdos das matérias e que os filhos estejam tranquilos na escola e, por isso, ficam 

preocupados com o que possa acontecer na escola.   

Nas sociedades atuais (modernas/globais) a prevenção da indisciplina é fundamental, 

e nestes últimos anos várias investigações se têm desenvolvido sobre o problema da 

indisciplina na escola e na sala de aula. Mas estas investigações abrangem essencialmente 

o segundo e terceiro ciclo, deixando de fora, os problemas do primeiro ciclo e, foi precisamente 

neste contexto, que surgiu o interesse por esta problemática.  

O interesse da temática da investigação foi pessoal e profissional por ser professor do 

primeiro ciclo. Mas este interesse foi ainda mais agudizado pelo autor constatar a ausência 

de estudos representativos sobre a indisciplina no distrito de Bragança. 

1.4. Questões de Investigação 

Sendo a indisciplina um fenómeno tão complexo e de difícil solução, e por inquietar as 

escolas, os pais/encarregados de educação e comunidade educativa e principalmente os 

professores (como lidar com ela na sala de aula e como solucionar ou orientar os alunos 

indisciplinados), pareceu-nos legítimo e pertinente levantar as seguintes questões de 

investigação: 

Primeira questão de investigação – Na perspetiva dos vários intervenientes existe 

ou não existe indisciplina nas salas de aula do 1.º ciclo? 
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Segunda questão de investigação – Qual é o género onde se manifesta mais a 

indisciplina? 

Terceira questão de investigação – Em que período do dia se verifica maior 

indisciplina? 

Quarta questão de investigação – Qual é a evolução da indisciplina nas salas de 

aula do primeiro ciclo segundo os vários intervenientes? 

Quinta questão de investigação – Como definem a indisciplina na sala de aula os 

vários intervenientes?  

Sexta questão de investigação – Quais são os comportamentos mais 

indisciplinados? 

Sétima questão de investigação – Como classificam o grau de gravidade da 

indisciplina eventualmente identificada? 

Oitava questão de investigação – Quais as causas/fatores que levam os alunos a 

serem indisciplinados na sala de aula? 

Nona questão de investigação – Quem são os responsáveis pela indisciplina na 

perspetiva dos vários intervenientes? 

Décima questão de investigação – Quais as estratégias que cada interveniente 

adota para prevenir/combater a indisciplina? 

Relembramos que a presente investigação foca-se essencialmente na indisciplina na 

sala de aula do primeiro ciclo do 1.º ciclo no distrito de Bragança na perceção dos diferentes 

intervenientes na escola: diretores, coordenadores do departamento do primeiro ciclo e 

professores.  

1.5. Procedimentos Metodológicos  

Quando queremos produzir conhecimento científico é necessário seguir determinados 

procedimentos que nos permitam alcançar o que procuramos. Para isso, é necessário seguir 

um método ou caminho concreto para o conseguir. Desta forma, estamos a falar em 

investigação (conjunto de técnicas ou procedimentos).  

Qualquer método que o investigador venha a escolher estará a orientar a seleção dos 

instrumentos e técnicas específicas do estudo, e a fixar os critérios de verificação ou de 

validação da investigação. Por isso, o método tem como finalidade determinar as «regras de 

investigação e a prova das verdades científicas» (Vilelas, 2009, p. 43).   

Todas as investigações se fundamentam numa pesquisa bibliográfica (estado da arte). 

Para Bogdan e Biklen (2013) esta pode ser ou não explícita, mas toda a investigação deve-
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se basear numa orientação teórica e os investigadores devem-se servir deles para a recolha 

e análise dos dados.  

Portanto, o método utilizado numa investigação olha para o objeto estudado (no nosso 

caso a indisciplina na sala de aula no primeiro ciclo), isto é, para os dados que estão à vista 

do investigador e, só depois é que os submete aos métodos de investigação para tirar as 

devidas relações entre os conhecimentos já existentes (estado da arte) e os que possam 

surgir, no sentido de ir construindo modelos teóricos sobre esses objetos. Assim o 

investigador deve descrever/explicar bem o que vai pesquisar, elaborar as hipóteses/questões 

de investigação e de seguida submetê-las à prova. O investigador tem que ter ainda a 

preocupação de comprovar as conclusões obtidas (validá-las) através de provas que recolhe.  

Assim, na nossa investigação e depois de se ter realizado a revisão da literatura para 

fundamentar a investigação, tivemos também a preocupação do rigor dos procedimentos 

metodológico para que esta seja clara e respeite necessária congruência. 

1.5.1 Metodologia 

Qualquer investigação deve ser encarada com seriedade, precisão e rigor científico. 

Por isso, quando queremos iniciar uma investigação temos que definir o objeto (problema) 

que vamos estudar. De seguida, vamos fazer a recolha do que já há escrito sobre o objeto, 

no sentido de fazer uma aproximação conceptual do mesmo e definir a forma como vai ser 

feita a investigação (como foi referido anteriormente). Neste sentido, a investigação científica 

requer em primeiro lugar a definição do método a usar, a planificação e a organização das 

atividades a efetuar, bem como, as técnicas a utilizar para a recolha e análise dos dados.  

Para Vilelas (2009) falar de metodologia de investigação é fazer alusão aos métodos, 

às fases e procedimentos de uma investigação. Assim, este autor refere-se à metodologia, 

como sendo, a análise dos métodos e procedimentos mais específicos e concretos que cada 

investigação utiliza.  

Assim, a metodologia é um conjunto de métodos e de técnicas que guiam a elaboração 

de um estudo de investigação. Portanto, uma metodologia de investigação «consiste num 

processo de seleção da estratégia de investigação, que condiciona, por si só, a escolha das 

técnicas de recolha de dados, que devem ser adequadas aos objetivos que se pretendem 

atingir» (Sousa & Baptista, 2011, p. 52). 

Desta forma, a metodologia procura explicar de forma minuciosa, detalhada, rigorosa 

e exata a ação desenvolvida no método do trabalho de pesquisa. Explica o tipo de pesquisa, 

os instrumentos a utilizar, os intervenientes na investigação, a forma de tratamento dos dados, 

enfim, tudo aquilo que se utilizou no estudo de investigação. 
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Existem diversas formas de recolha do material de investigação. Desta forma, cabe ao 

pesquisador decidir qual delas será a mais exequível e pertinente. A escolha da técnica ou 

método que o investigador venha fazer estará, sempre, sujeita a alguns fatores, entre os quais 

se destacam os objetivos da investigação e as condições da sua realização (Pardal & Lopes, 

2011). 

A metodologia que será utilizada neste estudo é especificada nos pontos seguintes. 

1.5.2. Tipo de estudo 

O tipo de estudo deve condizer com o desenho da investigação. Desta forma, permite-

nos obter respostas fiáveis às questões de investigação que é o caso do presente estudo.  

Assim, e no sentido de dar resposta à pergunta de partida, às questões de investigação 

e atingir os objetivos propostos, define-se como metodologia deste estudo uma abordagem 

de natureza quantitativa recorrendo a uma recolha de dados por questionário.  

Este é um estudo exploratório e descritivo com uma abordagem quantitativa. A recolha, 

o tratamento e a análise de dados é feita em primeira mão (estudo que se baseia em dados 

primários).  

Os estudos exploratórios têm como objetivo principal, conduzir o investigador, a fazer 

a recolha de dados de uma realidade pouco ou insuficientemente estudada, visando elaborar 

hipóteses ou questões de investigação dessa realidade. Os descritivos conduzem a uma 

descrição rigorosa, concisa e clara de um determinado objeto que está a ser estudado pelo 

investigador no seu local de ação Marshall & Rossman, (1995), citados por Sousa & Baptista, 

(2011).    

O presente estudo pretende abranger todo o distrito de Bragança, onde não há estudos 

globais sobre esta temática da indisciplina neste nível de ensino.   

Assim, formularam-se questões de investigação, por não haver evidência para a 

formulação de hipóteses e estabelecer relações entre variáveis. 

Apesar de ser um estudo exploratório, espera-se que os resultados obtidos conduzam 

a uma descrição tão exaustiva quanto possível da realidade do fenómeno da indisciplina do 

primeiro ciclo neste distrito. 

1.5.3 Objetivos do Estudo 

Uma vez conhecido a finalidade do estudo, há também outro aspeto fundamental numa 

investigação, que é a definição dos objetivos pretendidos. 
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Os objetivos de um estudo indicam o porquê dessa investigação. Devem ser 

declarativos, orientar a investigação, descrever as variáveis-chaves, a população alvo e a 

conjuntura do estudo (Fortin, 2003). 

O objetivo geral «indica a principal intenção de um projecto, ou seja, corresponde ao 

produto final que o projecto quer atingir. Citando assim o que se quer alcançar na 

investigação…» (Sousa & Baptista, 2011, p. 26). 

Assim, para este estudo, e com o fim de reunir um conjunto de conhecimentos que 

possam dar um contributo para a identificação da indisciplina na sala de aula do primeiro ciclo, 

na perspetiva dos diretores, dos coordenadores e dos professores do primeiro ciclo, propõe-

se três objetivos gerais de trabalho, já mencionados na introdução:  

– Identificar a existência de indisciplina, a sua gravidade e as suas 

causas/fatores na sala de aulas do primeiro ciclo, no distrito de Bragança. 

– Refletir sobre a indisciplina na sala de aula do primeiro ciclo, no distrito de 

Bragança. 

– Procurar encontrar estratégias para prevenir, colmatar ou atenuar a 

indisciplina na sala de aula.  

Os objetivos específicos «permitem o acesso gradual e progressivo aos resultados 

finais» (Sousa & Baptista, 2011, p. 26). 

A partir dos objetivos gerais, propõem-se os seguintes objetivos específicos para o 

desenvolvimento do presente estudo de investigação: 

 Identificar se existe ou não indisciplina no primeiro ciclo no distrito de Bragança. 

 Identificar em que género os comportamentos indisciplinados são mais 

frequentes e mais graves;  

 Identificar o período do dia em que surgem mais comportamentos 

indisciplinados; 

 Identificar a evolução (aumentou, manteve-se ou diminuiu) da indisciplina na 

sala de aula do primeiro ciclo segundos os intervenientes; 

 Identificar o conceito de indisciplina na sala de aula do primeiro ciclo na 

perspetiva dos diretores, coordenadores do primeiro ciclo e professores do 

primeiro ciclo; 

 Identificar os comportamentos mais indisciplinados; 

 Identificar o grau de gravidade dos comportamentos indisciplinados; 

 Identificar as causas/fatores que levam os alunos a ter atos indisciplinados na 

perspetiva dos intervenientes;  

 Identificar os responsáveis pela indisciplina; 
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 Identificar quais as estratégias que os diretores, coordenadores do primeiro 

ciclo e professores do primeiro ciclo, adotam ou julgam que deveriam ser 

adotadas para prevenir, combater ou atenuar os atos indisciplinados dos 

alunos.  

1.5.4 Desenho da Investigação 

O investigador quando inicia uma investigação pretende alcançar um novo 

conhecimento, para que isso seja possível tem que percorrer várias fases. No início elabora 

as perguntas (da qual surge a pergunta de partida) e organiza os conhecimentos existentes 

sobre o problema que irá investigar de forma a conhecer o máximo da sua realidade. Depois 

o investigador elabora o projeto da investigação. Nele vai definir, o que quer saber acerca do 

problema e determina o modelo teórico (metodologia) para a investigação. De seguida tem 

que elaborar instrumentos fiáveis para a recolha de dados que possam comprovar e dar 

resposta ao problema elaborado. Por último, e já na posse dos dados que vão sustentar a 

investigação, vai analisá-los e fazer a sua redação de forma a formular o novo conhecimento. 

Desta forma, apresentamos um plano/desenho de investigação. Em primeiro lugar 

definimos o problema e a justificação da sua escolha, depois o planeamento do problema, de 

seguida a definição dos objetivos, construção do referencial teórico para abordar o problema, 

o estudo concreto de forma a completar a fundamentação teórica, a operacionalização dos 

elementos empíricos (metodologia de investigação), a recolha dos dados, analise e discussão 

dos dados e por fim as conclusões. O desenho de investigação é um «plano lógico criado pelo 

investigador com vista a obter respostas válidas às questões de investigação colocadas ou às 

hipóteses formuladas» (Fortin, 2003, p. 132).  

Assim, foi elaborado o seguinte plano/desenho de investigação para que o 

pesquisador possa vir a ter respostas claras e objetivas à pergunta de investigação, adaptado 

a partir da tese de mestrado (Ruano, 2013).  
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Figura 3 - Plano de Investigação 

 

1.5.5. Instrumento de Recolha de Dados 

O instrumento de recolha de dados é um recurso usado por qualquer investigador para 

conhecer os fenómenos e extrair deles a informação (Vilelas, 2009). Os dados recolhidos 

constituem a informação empírica que um investigador adquire junto dos participantes, com a 

ajuda dos instrumentos de recolha de dados previamente selecionados ou construídos. 

Segundo Fortin (2003, p.239), «a natureza de um problema de investigação determina 

o tipo de método de colheita de dados a utilizar». Deste modo, e para ir de encontro à 
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problemática da investigação, torna-se impreterível a escolha de um instrumento de recolha 

de dados que tenha em conta a pergunta de partida, as questões de investigação, os objetivos 

do estudo para a qual se pretende alcançar uma resposta, a fidelidade e a validade dos 

instrumentos de medida, de forma a conseguir respostas para a investigação. Assim, a 

utilização do inquérito por questionário parece ser o mais compatível para esta investigação. 

Nesta perspetiva, de acordo com Gil (1999, p. 128), o inquérito por questionário é um 

instrumento definido como uma «técnica de investigação composta por um número mais ou 

menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objectivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas».  

O inquérito por questionário é um dos instrumentos de recolha de dados mais usados 

no campo das Ciências Sociais (Pardal & Lopes, 2011), cuja principal vantagem reside na 

possibilidade de quantificar uma variedade de dados (Quivy & Van Campenhoudt, 2008). Uma 

outra vantagem importante deste instrumento é o facto de ser possível recolher informação 

de uma forma rápida (Bell, 1997). Acentuamos ainda outras vantagens, tais como, o facto de 

o inquérito por questionário poder ser aplicado a um grande número de sujeitos, o que 

aumenta as possibilidades da sua representatividade (inquérito dos professores na nossa 

investigação), é barato, proporciona ainda a garantia do anonimato, facilitando a autenticidade 

das respostas dos participantes e, a possibilidade de escolher a hora e mesmo em alguns 

casos o dia mais adequado ao seu preenchimento pelo inquirido (Pardal & Lopes, 2011).  

Este método também apresenta desvantagens: não pode ser aplicado a analfabetos; 

o participante pode ler todas as questões antes do seu preenchimento; o que não é proveitoso; 

facilita as respostas em grupo; a falta da sua entrega pelos participantes ou que estejam 

devidamente preenchidos; o que pode implicar um decrescimento considerável da 

representatividade da amostra; a existência de itens que podem ter sido compreendidos de 

forma diferentes pelos participantes; que pode determinar resultados contraditórios e pôr em 

causa a objetividade e o atraso do retorno dos inquéritos. Assim, quando se utiliza um 

inquérito por questionário é necessário ter em atenção as suas limitações: a cooperação, a 

sinceridade das respostas dos participantes, e nunca responderem aquilo que o investigador 

gostaria que respondessem (Tuckman, 2000).  

Nesta investigação optou-se pela construção de três inquéritos por questionário, como 

foi referido anteriormente, por ser o recurso mais prático e adequado à recolha dos dados 

necessários. 
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A) Questionário 

Os questionários são instrumentos de registo de dados escritos de um conjunto de 

questões, isto é, são organizados e estruturados para pesquisar dados dos sujeitos, através 

de questões sobre opiniões, atitudes, crenças, conhecimentos e sentimentos (Fortin, Côté & 

Filion, 2009; e Vilelas, 2009).  

Vaz Freixo (2010, p. 197) diz-nos que «o questionário é o instrumento mais usado para 

a recolha de informação (…) sendo constituído por um conjunto de enunciados ou questões 

que permitem avaliar as atitudes, e opiniões dos sujeitos ou colher qualquer outra informação 

junto desses mesmos inquiridos».  

Para Fortin, Côté, & Filion (2009, p. 380) o inquérito por questionário «é um instrumento 

de colheita de dados que exige dos participantes respostas escritas a um conjunto de 

questões».   

Portanto, o inquérito por questionário pode ser definido como uma interrogação 

individual acerca de um problema que abrange os indivíduos com o objetivo de generalizar. 

Por isso, o questionário é um conjunto de perguntas expressas em papel ou via digital (online) 

a uma determinada população. Assim, os participantes devem limitar-se a responder às 

questões explanadas, sem a possibilidade de as alterar. 

Este instrumento de recolha de dados tem que ser bem organizado. As perguntas nele 

colocadas têm que ter uma forma lógica e organizada por temas claramente enunciados, para 

quer os respondentes não tenham dúvidas nas respostas mencionadas.   

O investigador pode utilizar questionários já existentes ou criar um questionário com 

«vista a responder às suas necessidades particulares» (Fortin, Côté, & Filion, 2009, p. 380). 

Quando utilizamos questionários já existentes o investigador tem que se limitar à recolha de 

dados factuais, mas se juntar e suprimir questões ou elaborar um questionário de raiz, está a 

encontrar respostas às suas exigência da investigação que pretende desenvolver. Desta 

forma, e nesta investigação foi delineada a construção de um questionário utilizando a 

bibliografia mencionada no estado da arte e de estudos realizados a nível nacional e 

internacional, e que fosse ao encontro da problemática “a indisciplina na sala de aula no 

primeiro ciclo no distrito de Bragança.”   

Assim, na elaboração do questionário devemos ter em conta alguns procedimentos 

essenciais: o número de questões deve ser adequado à pesquisa que está a ser feita; as 

questões devem abranger somente uma problemática; as questões devem ser em maior 

número possível fechadas; devem ser claras ou de fácil compreensão; devem abranger todos 

os pontos a problemática a investigar; devem evitar inconsiderações e não devem ser 

obscuras ou ambíguas (Vilelas, 2009).   
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A formulação das questões também devem ter em conta algumas regras como: devem 

ser facilmente compreensíveis; devem ser claras e precisas; devem permitir a obtenção de 

respostas claras; devem evitar expressar mais do que uma ideia na mesma questão; devem 

evitar o aparecimento de respostas conformes às normas sociais; os termos técnicos devem 

ser claros e bem definidos; devem ser evitadas questões de carater pejorativo e tendencioso; 

dever ser atuais e referirem-se a situações recentes para obtermos respostas precisas e não 

devem incluir dupla negação (Fortin, Côté, & Filion, 2009). 

A maioria dos questionários utilizam escalas de medida, e são constituídos por «vários 

enunciados ligados entre si e destinados a medir um conceito ou uma característica» (Fortin, 

Côté, & Filion, 2009, p. 388). Em algumas questões do nosso questionário é utilizada a escala 

de Likert para avaliar a opinião/atitudes dos inquiridos.  

Os questionários podem conter questões fechadas, abertas ou mistas, quando o 

mesmo questionário inclui questões fechadas e abertas. Quando as questões são fechadas 

os participantes vão ter que escolher as suas respostas numa lista pré-estabelecida, questões 

dicotómicas de escolha múltipla, de ordenação ou de enumeração gráfica (Fortin, Côté, & 

Filion, 2009). O instrumento utilizado neste estudo é misto porque contêm questões fechadas 

e abertas. 

Estas questões têm que estar ordenadas por temas e que não influenciem os 

participantes. As questões gerais devem aparecem antes das particulares, bem como, 

aquelas que interessam mais aos participantes. As questões abertas aparecem no final de 

cada tema, por causa do participante precisar mais tempo a responder e o mesmo acontecer 

com os dados demográficos (Fortin, Côté, & Filion, 2009).  

Por isso, o nosso estudo contém questões fechadas (dicotómicas) e de escolha 

múltipla. Este desdobra-se, em três inquéritos por questionário: o primeiro aos diretores dos 

agrupamentos de escolas do distrito de Bragança, o segundo aos coordenadores do 

departamento do primeiro ciclo dos agrupamentos do distrito de Bragança e o terceiro aos 

professores do primeiro ciclo do distrito de Bragança. No final de algumas questões e 

questões com subitens deixamos uma resposta aberta, para que os participantes, se acharem 

oportuno, possam completar as suas respostas, de forma a enriquecer mais os dados 

fornecidos.   

Desta forma, a elaboração do questionário é essencial para que a investigação se 

conclua com sucesso, por isso, a sua aparência geral é importante, bem como, a sequência 

dos temas, o tamanho e o espaço para as respostas, para que os participantes possam sentir 

vantagens na sua colaboração (preenchimento) mais tarde na sua vida profissional e pessoal 

com o resultado da investigação.  
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B) Elaboração dos questionários 

A elaboração de um inquérito tem como base o problema levantado, procurando 

responder aos objetivos propostos e, ao mesmo tempo contribuir para confirmar ou infirmar 

as questões de investigação formuladas. Por isso, a construção do inquérito exige do 

«investigador uma definição clara do objectivo, do estudo, um bom conhecimento do estado 

da investigação sobre o fenómeno considerado e uma ideia clara da natureza dos dados a 

recolher» (Fortin, Côté, & Filion, 2009, p. 380).  

Estes autores ainda referem que a elaboração do questionário segue uma série de 

etapas: «determinar qual a informação a recolher; construir um banco de questões; formular 

as questões; ordenar as questões; submeter o esboço do questionário à revisão; pré-testar o 

questionário e redigir a introdução e as directrizes» (Fortin, Côté, & Filion, 2009, p. 381). 

Os inquéritos foram elaborados criteriosamente, de maneira a cativar e motivar os 

inquiridos para o seu preenchimento, procurando adotar uma linguagem clara para cada um 

dos intervenientes. Colocam-se os tópicos sensíveis no final do inquérito, evitando questões 

desnecessárias de forma a não tornar o inquérito longo. Por outro lado, procura-se não 

exagerar no número de questões abertas, que requeiram mais esforço dos inquiridos, 

optando-se pela utilização de escalas de medida, questões de resposta fechada ou questões 

de resposta aberta sucinta. De forma intencional, colocam-se em primeiro lugar as questões 

de respostas genéricas e só depois as mais específicas. 

Para este estudo foram construídos três inquéritos, divididos em partes, mas com uma 

raiz comum para todos os participantes, designadamente: a caracterização do participante, 

existência de indisciplina, caracterização da indisciplina (conceito e grau de gravidade), as 

causas/fatores, os responsáveis pela indisciplina e as estratégias de prevenção da indisciplina 

na sala de aula do primeiro ciclo.  

Assim, iniciámos os nossos questionários dividido em sete partes: 1ª introdução; 2ª 

caracterização dos participantes (perfil social e profissional); 3ª existência de indisciplina na 

sala de aula; 4ª entendimento e grau de gravidade da indisciplina; 5ª causas da indisciplina; 

6ª responsáveis pela indisciplina e por fim 7ª as estratégias de prevenção da indisciplina.  

Na introdução fizemos a nossa apresentação e referimos a problemática que 

pretendíamos estudar. Nesta parte do questionário foram também incluídas as instruções 

quanto ao seu preenchimento e as garantias de confidencialidade e do anonimato do 

participante.  

A segunda parte inclui questões que tiveram como objetivo caracterizar o participante, 

de forma anónima, a nível do perfil social e profissional (questões 1 a 5). A primeira questão 

é numérica (identificação da idade). A segunda questão é dicotómica (género masculino ou 
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feminino). As restantes questões desta parte são de escolha múltipla (dados académicos e 

profissionais).  

 Nas partes seguintes identificamos a informação a recolher, isto é, os temas que 

iriamos abordar dentro da problemática da indisciplina na sala de aula no primeiro ciclo, tendo 

em conta os objetivos e as questões de investigação do estudo. Assim, os temas foram 

identificados e registados numa tabela (Anexo I) (existência de indisciplina na sala de aula, 

entendimento e grau de gravidade da indisciplina, causas da indisciplina, os responsáveis 

pela indisciplina e as estratégias de prevenção da indisciplina) indo de encontro à pergunta 

de partida, objetivos e às questões de investigação como foi referido já anteriormente. Estes 

temas também foram ordenados por ordem para que o estudo tivesse uma conduta lógica.   

Depois de identificados os temas (entendimento e grau de gravidade da indisciplina, 

causas da indisciplina e as estratégias de prevenção da indisciplina), dividimo-los ainda em 

subtemas (Anexo II), para serem mais precisos, objetivos e que cobrissem os diversos 

aspetos de cada tema, de forma a obter, uma informação mais detalhada, clara e concisa dos 

participantes.   

Quando o questionário já continha os temas e subtemas onde se iam basear as 

questões, recorremos aos autores mencionados no estado da arte e aos estudos realizados 

em Portugal principalmente, e a alguns internacionais sobre a problemática e construímos um 

conjunto (banco) de questões para cada tema e subtema que satisfazessem as exigências do 

estudo (Banco de questões – Anexo III). De seguida, elaboramos um plano de construção do 

questionário (Anexo IV) com base nos temas, nos subtemas e nas perguntas pré-

estabelecidas no banco de questões. Neste plano constam os autores de referência da sua 

construção, os objetivos de cada questão, assim como a sua correlação com as nossas 

questões de investigação e objetivos específicos.  

Por isso, procurámos construir questões (sob a forma de afirmações) e que tivessem 

significado para os participantes a que se destinavam, que fizessem sentido no seu contexto 

profissional, e concretamente na função que desempenham no agrupamento/escola. As 

questões construídas eram pouco extensas e evitavam termos técnicos, negações, juízos de 

valor ou uma construção frásica que de certa forma favorecesse o enviesamento das 

respostas. Outra preocupação que tivemos na construção das questões foi a simplicidade das 

palavras utilizadas e da construção frásica, de forma a proporcionar uma fácil leitura e uma 

adequada compreensão.  

Na terceira parte do estudo foram elaboradas questões para identificar a existência de 

indisciplina nas salas de aulas do primeiro ciclo (questões 6 à 10). Estas questões são do tipo 

escola múltipla.  



119 
 

Na quarta parte, entendimento e grau de gravidade da indisciplina foram elaboradas 

duas questões (questões 11 e 12). Na questão onde os participantes vão definir o conceito de 

indisciplina, esta está dividida em onde subquestões e são dicotómica (é indisciplina ou não 

é indisciplina) e no final de cada subquestão existe uma questão aberta, para os intervenientes 

poderem acrescentarem comportamentos que consideram indisciplinados. Na questão doze 

os participantes vão dar a sua opinião do grau de gravidade dos comportamentos que 

identificaram como indisciplinados. Esta questão está estruturada numa escala de Likert de 

cinco categorias (NG – Nada grave; PG – Pouco Grave; G – Grave; MG – Muito Grave; GR – 

Gravíssimo). A textualização desta questão é igual à anterior e no final de cada item os 

participantes deverão transportar os comportamentos indisciplinados mencionados das 

questões abertas da anterior (questão 11) e identificar o seu grau de gravidade.  

A quinta parte aborda as causas/fatores de indisciplina com uma única questão 

(questão 13), subdividida em 48 subquestões do tipo Likert de cinco categorias (DC – Discordo 

Completamente; D – Discordo; CP – Concordo Parcialmente; C – Concordo; CC – Concordo 

Completamente). No final há uma questão aberta, para os intervenientes mencionarem 

causas que provocam indisciplina que não foram referidas. Ainda nesta questão, e na fase 

inicial, as subquestões encontravam-se organizadas em seis categorias (causas de ordem 

escolar; causas de ordem política; causas de ordem pedagógica (professor); causas inerentes 

ao aluno; causas dependentes do contexto familiar e causas de ordem social da família). Na 

versão final do questionário estas foram misturadas no sentido dos respondentes serem mais 

rigorosos e objetivos nas suas respostas.  

A sexta parte faz referência aos responsáveis pela indisciplina com uma única questão 

(questão 14) subdividida em cinco subquestões do tipo Likert de cinco categorias (NR – Nada 

Responsável; PR – Pouco Responsável; R – Responsável; MR – Muito Responsável; TR - 

Totalmente Responsável), No final há uma questão aberta, para os intervenientes citarem 

outros responsáveis da indisciplina.  

A sétima parte aborda as estratégias de prevenção da indisciplina, na versão final 

existem duas questões (questões 15 e 16). A questão quinze é dicotómica (sim, não), os 

participantes vão mencionar se o agrupamento realiza atividades para prevenir a indisciplina. 

Na questão dezasseis os participantes vão dar a sua opinião sobre as estratégias que podem 

ser utilizadas para prevenir a indisciplina na sala de aula do primeiro ciclo. Esta está dividida 

em trinta e sete itens e está estruturada numa escala de Likert de cinco categorias (DC – 

Discordo Completamente; D – Discordo; CP – Concordo parcialmente; C – Concordo; CC – 

Concordo Completamente), no final há um item com uma questão aberta para os 

intervenientes acrescentarem mais estratégias de prevenção da indisciplina. 
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C) Validação do questionário 

Depois de redigirmos os questionários, e antes de ser definitivamente aplicado estes 

ainda terão de passar pela sua validação.  

Para Fortin, Côté, & Filion (2009) a revisão do questionário deverá passar por duas 

etapas: na primeira o questionário deverá ser submetido à apreciação de pessoas peritas na 

matéria, a segunda etapa é a realização do pré-teste junto de uma pequena amostra da 

população, que mais tarde não venha a pertencer ao estudo ou a uma população semelhante 

quando se pretende estudar toda a população.  

Assim, os questionários foram enviados a dois especialistas universitários para 

poderem dar o seu parecer: Um na construção de questionários e outro na problemática da 

indisciplina na escola e sala de aula. 

A segunda fase de validação dos questionários foi através da aplicação do pré-teste. 

O pré-teste comporta o preenchimento do questionário por uma pequena amostra, que não 

venha a fazer parte do estudo e mostre a diversidade da população apontada. 

Segundo Sousa & Baptista (2011, p. 100) «o pré-teste ao questionário consiste num 

conjunto de verificações feitas, de forma a confirmar que ele é realmente aplicável com êxito, 

no que diz respeito a dar uma resposta efectiva aos problemas levantados pelo investigador». 

O pré-teste tem como «finalidade evitar possíveis falhas na redação do questionário, 

tais como: complexidade das questões, imprecisão na redação, inutilidade das questões, 

exaustão e constrangimentos ao inquirido» (Vilelas, 2009, p. 298).   

Assim, a validação dos questionários vai servir para averiguar se todas as questões 

são entendidas pelos participantes da mesma forma; se as respostas alternativas das 

questões fechadas cobrem todas as respostas possíveis; se não há respostas desnecessárias 

ou inadequadas à informação pretendida; se não faltam questões importantes e se os 

participantes não consideram o questionário demasiado longo, aborrecido ou difícil (Vilelas, 

2009).  

Por isso, o próximo passo foi o de testar os questionários junto de uma pequena 

amostra semelhante fora da área de estudo, porque a investigação pretendia incluir todos os 

elementos da população (diretores dos agrupamentos de escolas, coordenadores do 

departamento do primeiro ciclo e professores do primeiro ciclo do distrito de Bragança). Por 

isso, foram escolhidos dois agrupamentos de escolas (Valpaços e Murça) do distrito de Vila 

Real por razões de proximidade, poupança de tempo e recursos do investigador.  

Neste sentido, os diretores foram contactados via telefone a solicitar a colaboração 

dos agrupamentos (fevereiro de 2016). No mês de março de 2016, o investigador deslocou-

se pessoalmente a cada um dos agrupamentos, mostrou a declaração dos orientadores para 
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confirmar a veracidade do podido de colaboração (Anexo V). De seguida apresentou a 

problemática a ser estudada e os objetivos da mesma. Foi também dada a garantia de 

confidencialidade e anonimato de todos os inquiridos no pré-teste.  

Esta amostra foi inquirida quanto à análise e interpretação do questionário em matéria 

de clareza e objetividade das questões proferidas com o objetivo de reformular eventuais 

questões que pudessem suscitar algumas dúvidas de análise e interpretação ou na retirada 

de alguma questão ou subquestão que não recolhesse dados essenciais à investigação e 

ainda quanto à extensão do questionário e tempo de preenchimento (Anexo VI).   

Participaram no pré-teste os dois diretores dos agrupamentos, os dois coordenadores 

dos departamentos do primeiro ciclo e trinta e dois professores do primeiro ciclo, dos trinta e 

oito que trabalham nos dois agrupamentos (informação dada oralmente pelos diretores).  

Da reflexão do pré-teste (Anexo VII), os participantes (diretores, coordenadores e 

professores) disseram que o questionário se encontrava bem elaborado e que era de fácil 

leitura e compreensão. Porém, um dos diretores deu uma sugestão na questão onze e nas 

subquestões “desrespeitar os colega(s) e professor; fazer ameaças a colega(s) e professor; 

agride verbalmente e fisicamente os colega(s) e professor” deveríamos incluir as assistentes 

operacionais. Esta sugestão foi atendida e as subquestões ficaram com a redação 

“desrespeitar os colega(s), professor e assistentes operacionais; fazer ameaças a colega(s), 

professor e assistentes  operacionais; agride verbalmente e fisicamente os colega(s), 

professor e assistentes  operacionais”. Nenhum dos participantes solicitou a retirada de 

nenhuma questão e subquestão. A maioria dos inquiridos neste pré-teste pronunciou que os 

questionários eram mediamente extensos e o tempo médio de preenchimento foi de vinte 

minutos.  

Foram feitas as alterações sugeridas e procedeu-se deste modo à construção da 

versão definitiva dos questionários. 

1.6. População/Amostra 

Numa investigação empírica é necessário caracterizar a população a investigar e 

determinar a amostra (no nosso estudo a amostra é igual à população).  

1.6.1. População 

Qualquer investigação enfrenta sempre o problema da população. O universo é a 

totalidade dos elementos, ou unidades que constituem o conjunto ao qual se vai retirar 
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informação (Quivy & Van Campenhoudt, 2008). Por isso, a população é um conjunto de 

elementos (indivíduos, espécies, processos) com propriedades em comum.  

A exatidão dos resultados seria autenticamente superior se fosse possível, analisar 

toda a população, porque «quando a população considerada é muito reduzida pode ser 

integralmente estudada» (Quivy & Van Campenhoudt, 2008, p. 161). Neste estudo, tentar-se-

á cumprir esse requisito. 

Desta forma, a população/amostra do estudo são todos os diretores dos agrupamentos 

de escolas, coordenadores de departamento do primeiro ciclo e os professores do primeiro 

ciclo dos agrupamentos de escolas do distrito de Bragança. Desta forma a população é igual 

à amostra.  

Assim, a amostra desta investigação é representativa porque estamos a «investigar 

toda a população» (Vilelas, 2009, p. 246).  

1.6.2. Caracterização da população/amostra 

Foram distribuídos questionários a toda a população: 14 questionários aos diretores 

dos agrupamentos de escolas, 14 questionários aos coordenadores dos departamentos do 

primeiro ciclo e 386 aos professores do primeiro ciclo.  

Dos questionários recolhidos foram anulados quatro dos professores, porque só 

tinham a parte da identificação preenchida. Os dados obtidos foram submetidos a um 

tratamento estatístico através do programa estatístico IBM SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), versão 24.0. 

Os dados utilizados no estudo incluem as respostas dos questionários de treze 

diretores dos agrupamentos (92,9% da população deste grupo), treze coordenadores do 

departamento do primeiro ciclo (92,9% da população deste deste grupo) e trezentos e três 

professores do primeiro ciclo (78,5% da população deste grupo) (Tabela 1). 

Tabela 1 – Taxa de resposta e validação dos inquéritos 

Participantes 
Distribuídos Recolhidos Validados 

n n % n % 

Diretores 14 13 92,9 13 92,9 
Coordenadores 14 13 92,9 13 92,9 

Professores 386 307 79,5 303 78,5 
Total  414 333 80,4 329 79,5 

 

Como se referiu anteriormente, tentou-se que a amostra fosse coincidente com a 

população, para que os resultados fossem os mais válidos possíveis, mas isso não foi 

possível.  
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Na Tabela 2 é apresentada uma sintese das principais características do perfil social 

e profissional dos participantes, onde se indica a média da variável idade e a moda nas 

restantes variáveis com a respetiva percentagem.   

Tabela 2 - Síntese caracterizadora da amostra 

 

Salienta-se a análise da tabela que a moda do tempo de serviço dos diretores é entre 

os 21 e 30 anos de serviço enquanto para os coordenadores e professores é mais de 30 anos 

de serviço.  

Esta análise encontra-se mais detalhada no capítulo seguinte a apresentação e 

discussão dos resultados.  

1.7. Procedimentos para a Recolha dos Dados 

Qualquer investigação requer um enorme trabalho de preparação, onde são 

consideradas todas as condições e meios que contribuem para uma correta realização da 

mesma. Como referem Quivy & Van Campenhoudt, (2008, p. 25) «um procedimento é uma 

forma de progredir em direcção a um objectivo. Expor o procedimento científico consiste, 

portanto, em descrever os princípios fundamentais a pôr em prática em qualquer trabalho de 

investigação». 

Tendo em conta que se trata de um estudo exploratório, foi necessário formular as 

perguntas de investigação, os objetivos do estudo e identificar o público-alvo (diretores dos 

agrupamentos de escolas, coordenadores do departamento do primeiro ciclo e professores 

do primeiro ciclo). 

Para que esta fase de recolha de dados fosse o mais viável possível, tornou-se 

necessário realizar uma série de tarefas prévias que passamos a citar.  

Assim, numa primeira fase houve contactos informais, com a deslocação aos 

agrupamentos de escolas durante o mês de abril de 2016, para apresentar e descrever a 

nossa intenção aos diretores dos agrupamentos através de uma declaração de solicitação de 

colaboração (0). Nesta abordagem solicitámos a autorização para a aplicação de um 

questionário aos próprios diretores, coordenadores do departamento do primeiro ciclo e aos 

Variáveis Diretor Coordenador Professor 

Idade 53 anos 56 anos 50,5 anos 
Género Masculino (69,2%) Feminino (76,9%) Feminino (87,8%) 

Habilitações 
literárias 

Mestrado (38,5%) Licenciatura (76,9%) Licenciatura (75,9%) 

Categoria 
profissional 

Quadro de agrupamento 
(100%)  

Quadro de agrupamento 
(100%) 

Quadro de agrupamento 
(47,9%) 

Tempo de serviço 
Entre os 21 e 30 anos 

(77%) 
Mais de 30 anos (76,9%) Mais de 30 anos (29,7%) 
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professores do primeiro ciclo, o que foi bem aceite. Este contacto com os diretores também 

serviu para apresentar o estudo e os seus objetivos, de forma, a suscitar o interesse pelo 

mesmo. 

Como já foi referido, a informação necessária à realização do presente estudo empírico 

foi obtida por questionário autoadministrado. Com a concordância dos órgãos de gestão dos 

agrupamentos em colaborar no estudo, deu-se início à segunda fase, que decorreu nos meses 

de maio e junho. Nesta fase procedeu-se à distribuição do instrumento para a recolha de 

dados: o questionário em papel. Esta fase também foi realizada pessoalmente. Desta forma, 

pudemos efetuar a apresentação do estudo aos três grupos intervenientes e apelamos à sua 

colaboração voluntária. Para que os dados fossem o mais fiáveis possíveis, apontamos para 

a objetividade e sinceridade das respostas e garantimos a confidencialidade e o anonimato 

dos inquéritos. Foi ainda feita, uma breve explicação sobre o preenchimento dos inquéritos. 

Os questionários não foram de imediato respondidos pelos participantes. Estes tiveram duas 

semanas após a sua distribuição, por questões inerentes ao exercício de funções (a maioria 

dos inquiridos levaram o questionário para casa), para o preencher. Durante estas duas 

semanas houve contacto permanente com os diretores e coordenadores, no sentido de dar 

esclarecimentos se necessário e incentivar os participantes ao preenchimento do 

questionário. Sobre este procedimento Bell (1997, p. 111) considera que «há uma vantagem 

clara na entrega pessoal dos questionários aos indivíduos. Poderá explicar os objectivos do 

estudo e, nalguns casos, os questionários podem até mesmo ser preenchidos na altura» 

(como já foi referido, a distribuição foi pessoal). Nota-se que foram deixados questionários 

para todos os intervenientes de cada agrupamento.  

A terceira e última fase, a recolha dos questionários foi também realizada 

pessoalmente aproximadamente duas a três semanas após a data de entrega (segunda 

quinzena do mês de maio e mês de junho).  

Nesta fase da recolha de dados, constatamos que os inquéritos apresentavam uma 

forte credibilidade relacionada com o facto de a recolha de dados ter sido feita de modo direto. 

Ou seja, permitiu não só ao investigador pedir esclarecimentos sobre assuntos que tenham 

ficado menos claros, como também permitiu aos respondentes pedir esclarecimentos sobre 

as questões. 

Os inquéritos recolhidos foram devidamente organizados e numerados por grupo de 

intervenção para se proceder à sua análise.  
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1.8. Procedimentos para a Apresentação e Análise dos Dados 

Quando se realiza uma investigação, o tratamento de dados é fundamental para a sua 

apresentação e análise. 

Os inquéritos depois de organizados por grupos de participantes foram analisados 

individualmente para poderem ser incluídos no estudo.  

Os dados obtidos através da aplicação dos inquéritos foram submetidos a um 

tratamento estatístico através dos programas estatísticos Microsoft Excel e IBM SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 24.0. Neste programa foram criadas três 

bases de dados, uma para cada grupo de participante.  

Antes de efetuarmos as análises estatísticas necessárias procedemos à organização 

e limpeza da base de dados, ou seja, averiguámos possíveis erros na introdução dos dados 

e analisámos os casos omissos, em termos de frequência e de distribuição. 

Não havendo casos omissos em nenhuma das bases de dados, demos por terminada 

a “limpeza” da base de dados. 

Foi realizado um tratamento estatístico descritivo para cada uma das questões com 

determinação das frequências absolutas e relativas. As questões dos inquéritos foram 

analisadas individualmente e os resultados dos dados apresentados em tabelas. Todas as 

questões foram colocadas aos três participantes (diretores dos agrupamentos de escolas, 

coordenadores dos departamentos do primeiro ciclo e professores do primeiro ciclo). Desta 

forma, foram construídas tabelas com os dados dos três intervenientes 

Na questão onze os intervenientes que mencionam outros comportamentos são 

considerados logo indisciplinados e na questão doze têm que os transcrever para os 

classificarem quanto à sua gravidade. Ainda nestas questões (11e 12) quando pretendíamos 

analisar algum comportamento com mais atenção foi construída uma tabela de contingência 

entre o entendimento e o grau de gravidade atribuído a este comportamento. 

Na questão treze construímos uma tabela onde estão sintetizados os dados dos três 

grupos. Assim, facilita a identificação das possíveis causas que podem vir a provocar 

indisciplina. Ainda nesta questão, as causas que mencionam em outros são consideradas 

logo causas de indisciplina. 

Na questão dezasseis construímos também uma tabela onde estão sintetizados os 

dados dos três grupos. Assim, facilita a identificação das possíveis estratégias que podem 

prevenir ou combater a indisciplina. Ainda nesta questão, as estratégias que mencionam em 

outros são consideradas logo estratégias para prevenir ou combater a indisciplina. 
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Capítulo II – Apresentação e discussão dos resultados  

Com o objetivo de identificar as perceções dos participantes (diretor, coordenador e 

professores) acerca da existência da indisciplina, entendimento e grau de gravidade, causas 

e prevenção/combater dos atos de indisciplina na sala de aula do primeiro ciclo e responsáveis 

pela mesma, passamos a apresentar os resultados obtidos na sequência da aplicação dos 

questionários. Ainda neste capítulo, e para consolidar os resultados obtidos, reforçar as 

respostas às questões de investigação e que os objetivos do estudo foram atingidos com 

fiabilidade, realizou-se a consistência interna a quatro questões fundamentais (grau de 

gravidade dos comportamentos indisciplinados, as causas da indisciplina; os responsáveis 

pela indisciplina e as estratégias para a prevenção da indisciplina), e uma análise dos 

resultados das escalas para os professores. 

2.1. Análise Descritiva e Discussão dos Resultados 

Neste ponto apresentamos os resultados obtidos através do instrumento de recolha 

de dados – inquérito por questionário.  

A análise dos resultados dos inquéritos segue a estrutura dos questionários e serão 

feitas diversas abordagens com intenção de tentar responder às perguntas de investigação e 

alcançar os objetivos definidos.  

Procuramos que esta apresentação seja simples e clara, dada a complexidade da 

informação e a preocupação de tornarmos este trabalho o mais compreensivo possível. 

Assim, descrevemos os dados resultantes do questionário, por cinco áreas temáticas 

(existência de indisciplina na sala de aula; entendimento e grau de gravidade da indisciplina; 

causas da indisciplina; responsáveis pela indisciplina e por fim, as estratégias de prevenção 

da indisciplina).  

Os diretores responderam sobre a sua perceção da indisciplina que ocorre dentro das 

salas de aulas do primeiro ciclo. Os coordenadores responderam sobre o ciclo que coordenam 

tendo em conta a sua perceção e o feedback dados pelos professores. Os professores 

responderam relativamente à sua sala de aula. Assim, estes dados são explanados pelos 

diretores de uma forma geral, os coordenadores tendo mais em conta algumas salas de aula 

onde a indisciplina acontece com maior ou menor frequência e por último o professor tendo 

só em conta a sua própria sala de aula.   
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Os dados são tratados e apresentados em tabelas de frequências, com a indicação 

dos respetivos valores percentuais, realçando a informação com maior frequência (classe 

modal).  

Apesar de ter sido feita uma caracterização geral da população/amostra, considerou-

se pertinente proceder aqui a uma caracterização  mais detalhada dos três grupos de 

intervenientes, pois alguns  dos resultados contêm dados essenciais para a compreensão do 

estudo.  

2.1.1. Caracterização dos diretores dos agrupamentos 

Nesta secção é feita a caracterização dos diretores dos agrupamentos de escolas, 

quanto à sua identificação, perfil social e profissional (idade, género, habilitações literárias, 

categoria profissional e tempo de serviço).  

A Figura 4 apresenta a distribuição das idades dos diretores dos agrupamentos por 

género, sendo a maioria dos diretores do género masculino (69,2%, n=9, vs. 30,8% do género 

feminino, n=4). 

 

Figura 4 – Idade e género dos Diretores 

 

As principais medidas descritivas da idade dos diretores encontram-se na Tabela 3. 

Os diretos do género masculino apresentam maior idade média e mediana do que os diretores 

do género feminino. 
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Tabela 3 – Idade e género dos Diretores  

 

O mestrado é o grau mais frequente das habilitações literárias dos diretores (38,5%, 

n=5), conforme Tabela 4 

Tabela 4 – Habilitações literárias dos Diretores 

 n % 

Licenciatura 4 30,8 
Pós-graduação 4 30,8 

Mestrado 5 38,5 

 

Todos os diretores pertencem ao quadro de agrupamento e a maioria (77%, n=10) têm 

21 a 30 anos de serviço (Tabela 5).  

Tabela 5 – Categoria profissional e tempo de serviço dos Diretores (em anos até 31 de agosto 
de 2015) 

 Tempo de serviço 

21 a 25 anos 26 a 30 anos Mais de 30 anos 

n % n % n % 

Quadro de Agrupamento 5 38,5% 5 38,5% 3 23,1% 

 

2.1.2. Caracterização dos Coordenadores do departamento do 

primeiro ciclo 

Os dados apresentados nesta secção caracterizam os coordenadores do 

departamento do primeiro ciclo dos agrupamentos, quanto à sua identificação, perfil social e 

profissional (idade, género, habilitações literárias, categoria profissional e tempo de serviço).  

A maioria dos coordenadores de departamento são do género feminino (76,9%, n=10, 

vs. 30,1% do género masculino, n=3). 

 
Género 

Masculino Feminino 

 N 9 4 

Idade  

Média  53,9 51,4 
Mediana 56 52,50 

Desvio Padrão 4,975 3,403 
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Figura 5 – Idade e género dos Coordenadores 

As principais medidas descritivas da idade dos coordenadores encontram-se na 

Tabela 6.  

Tabela 6 - Idade e género dos Coordenadores  

 
Género 

Masculino Feminino 

 N 3 10 

Idade 

Média  56 56,10 

Mediana 56 55,50 

Desvio Padrão  3,414 

 

As habilitações literárias da maioria dos coordenadores do departamento do primeiro 

ciclo dos agrupamentos do distrito de Bragança é a licenciatura (76,9%, n=10), segundo a 

Tabela 7.  

Tabela 7 - Habilitações literárias dos Coordenadores do departamento do primeiro ciclo 

 n % 

Licenciatura 10 76,9 

Pós-graduação 2 15,4 
Mestrado 1 7,7 

 

Todos os coordenadores pertencem ao quadro de agrupamento e a sua maioria 

(76,9%, n=10) já têm mais de 30 anos de serviço (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Categoria profissional e tempo de serviço dos coordenadores do departamento do 
primeiro ciclo (em anos até 31 de agosto de 2015) 

 Tempo de serviço 

26 a 30 anos Mais de 30 anos 

n % n % 

Quadro de Agrupamento 3 23,1 10 76,9% 

 

2.1.3. Caracterização dos professores do primeiro ciclo  

Nesta secção é feita a caracterização dos professores do primeiro ciclo, quanto à sua 

identificação, ao seu perfil social e profissional (idade, género, habilitações literárias, categoria 

profissional e tempo de serviço).  

A Figura 6 apresenta a distribuição das idades dos professores do primeiro ciclo por 

género, a maioria dos professores são do género feminino (87,7%, n=266, vs. 12,2% do 

género masculino, n=37). 

 

Figura 6 - Idade e género dos Professores   

As principais medidas descritivas da idade dos professores encontram-se na Tabela 

9. 
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Tabela 9 - Idade e género dos Professores  

 
Género  

Masculino Feminino 

 N 37 266 

Idade 

Média  50,49 50,54 

Mediana 52 51 

Desvio Padrão 6,661 6,770 

 
A idade média dos professores do género feminino e masculino são próximas, assim 

como a mediana e o desvio padrão dos dois géneros.  

Tabela 10 - Habilitações literárias dos professores 

 

As habilitações literárias da maioria dos professores do primeiro ciclo, do distrito de 

Bragança é a licenciatura (75,9%, n=230), Tabela 10.  

 

Tabela 11 - Categoria profissional dos Professores  

 

 

A categoria profissional dos professores é o quadro de agrupamento (47,9%, n=145), 

seguindo-se muito próximo o quadro de zona pedagógica (47,5%, n=144), segundo a Tabela 

11. 

Tabela 12 - Tempo de serviço dos Professores (em anos até 31 de agosto de 2015) 

 
A maioria dos professores tem mais de vinte e cinco anos de serviço (Tabela 12). O 

que nos leva a concluir que os mesmos têm bastante experiência profissional.  

 

 n % 

Bacharelato 19 6,3 
Licenciatura 230 75,9 

Pós-graduação 21 6,9 
Mestrado 32 10,6 

Doutoramento 1 0,3 

 n % 

Contratado 14 4,6 
Quadro de Zona Pedagógica 144 47,5 

Quadro de Agrupamento 145 47,9 

 n % 

1 a 5 anos 1 0,3 
6 a 10 anos 7 2,3 

11 a 15 anos 24 7,9 
16 a 20 anos 47 15,5 
21 a 25 anos 54 17,8 

26 a 30 anos 80 26,4 

Mais de 30 anos 90 29,7 
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2.1.4. Existência de indisciplina na sala de aula do primeiro ciclo 

Nesta secção é feita a análise dos dados das respostas dadas a cinco questões (6, 7, 

8, 9, e 10) no sentido de identificar se existe indisciplina na sala de aula do primeiro ciclo no 

distrito de Bragança.   

A Tabela 13 inclui dados dos três intervenientes sobre as ocorrências de atos de 

indisciplina na sala de aula. Estes dados referem-se aos dias em que ocorrem atos de 

indisciplina durante a semana. 

Tabela 13 - Com que frequência ocorrem atos de indisciplina na sala de aula, no ano que 
decorre (dias úteis de uma semana) 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

Nunca     57 18,8 
Um dia 8 61,5 6 46,2 61 20,1 

Dois dias 3 23,1 6 46,2 56 18,5 
Três dias 2 15,4   44 14,5 

Quatro dias     32 10,6 
Cinco dias   1 7,7 53 17,5 

 

De acordo com os dados recolhidos, a maioria dos diretores menciona que ocorre atos 

de indisciplina um dia por semana (61,5%, n=8). 

Quase a totalidade dos coordenadores do departamento do primeiro ciclo referem que 

ocorre atos de indisciplina um ou dois dias por semana (46,2%, n=6). 

Os professores mencionam que ocorrem atos de indisciplina um dia por semana 20,1% 

(n=61).  

Após análise da Tabela 13 verificou-se pertinente a construção da Tabela 14, para 

uma melhor compreensão se ocorrem atos de indisciplina na sala de aula, ou seja, se existe 

indisciplina.  

Tabela 14 - Ocorrem atos de indisciplina nas salas de aula 

 

Apenas houve professores, que indicaram que não havia atos de indisciplina (18,8%, 

n=57).  

Depois de termos realizado o teste do qui-quadrado concluímos que as opiniões dos 

inquiridos estão dependentes da categoria (t=24.808, p<0.001). 

Fazendo análises semelhantes para o género, concluímos que não há dependência. 

 Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

Nunca     57 18,8 
Um ou dois dias por semana 11 84,6 12 92,3 117 38,6 
Três a cinco dias por semana 2 15,4 1 7,7 129 42,6 
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Para as outras variáveis caracterizadoras dos inquiridos concluímos que na sua 

opinião sobre a frequência dos atos de indisciplina não está dependente do seu género 

(t=8.511, p=0.130>0.05), da categoria profissional (t=1.831, p=0.872>0.05), nem do tempo de 

serviço (t=11.381, p=0.328>0.05). No entanto verificou-se que há dependência nas 

habilitações literárias (t=13.117, p=0.041<0.05).  

Assim, e com estes dados onde maioria dos intervenientes refere que existe 

indisciplina um dia por semana ou mais, acabamos de responder à primeira questão de 

investigação “Na perspetiva dos vários intervenientes existe ou não existe indisciplina nas 

salas de aula do 1.º ciclo?” e atingiu-se o objetivo do estudo “Identificar se existe ou não 

indisciplina no primeiro ciclo no distrito de Bragança”. 

Com estes dados também foi atingido uma parte do objetivo geral “Identificar a 

existência de indisciplina na sala de aulas do primeiro ciclo, no distrito de Bragança”. 

A Tabela 15 contém dados quanto aos alunos que em média têm comportamentos 

indisciplinados na sua sala de aula, dos três intervenientes.  

Tabela 15 - Em média quantos alunos têm comportamentos indisciplinados na sala de aula, no 
ano que decorre 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

0      57 18,8 
1 – 2 11 84,6 10 76,9 99 32,7 
3 – 4 2 15,4 3 23,1 113 37,3 

5 – 6     24 7,9 
7 – 8     6 2 
+ 8     4 1,3 

 

A maioria dos diretores e coordenadores afirma que há um ou dois alunos em média 

por sala com comportamentos indisciplinados (84,6% e 76,9%, respetivamente). 

Quanto aos professores a média de alunos com comportamentos indisciplinados mais 

verificada é de três a quatro alunos por sala de aula (37,3%, n=113). 

É de salientar, que existe 57 professores (18,8%) que não tem alunos com 

comportamentos indisciplinados na sua sala de aula, como referimos anteriormente.  

Tabela 16 - Qual o género de alunos mais indisciplinados na sala de aula 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

Rapazes 13 100 13 100 198 80,4 

Raparigas     48 19,5 

 

Os três intervenientes mencionaram o género masculino como sendo o mais 

indisciplinado na sala de aula. Desta forma, obtivemos resposta à segunda questão de 

investigação “Qual é o género onde se manifesta mais a indisciplina?” e atingiu-se o objetivo 
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de estudo “Identificar em que género os comportamentos indisciplinados são mais frequentes 

e mais graves”. 

Tabela 17 - Em que período do dia ocorre mais indisciplina na sala de aula 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

De manhã antes do intervalo     10 4 
De manhã depois do intervalo 3 23,1 1 7,7 37 15 

De tarde 10 76,9 12 92,3 199 81 

 

A maioria dos três intervenientes apontam o período da tarde como sendo o mais 

indisciplinado. Com estes dados obtivemos resposta à terceira questão de investigação “Em 

que período do dia se verifica maior indisciplina?” e atingiu-se o objetivo de estudo “Identificar 

o período do dia em que surgem mais comportamentos indisciplinados”.  

A Tabela 18 mostra a perceção dos três intervenientes sobre a evolução da 

indisciplina, nas salas de aula do primeiro ciclo dos agrupamentos no distrito de Bragança.  

Tabela 18 - A indisciplina na sala de aula tem vindo a aumentar, a manter-se ou a diminuir 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

a aumentar 6 46,2 5 38,5 145 58,9 

a manter-se 1 7,7 4 30,8 56 22,8 
a diminuir 6 46,2 4 30,8 45 18,3 

 

Os diretores não foram unânimes 46,2%, (n=6) declararam que a indisciplina está a 

aumentar e a mesma percentagem afirmaram que está a diminuir.  

Os coordenadores também mostraram ter diferentes perceções sobre a evolução da 

indisciplina, 38,5%, (n=5) disseram que está a aumentar e 30,8%, (n=4) mantem e igual 

percentagem dizem que está a diminuir.  

A maioria dos professores mencionaram (58,9%, n=145) que a indisciplina está a 

aumentar. 

No entanto, não são verificadas as condições do Qui-quadrado com vista a analisar se 

há dependência entre a perceção da evolução da indisciplina e a categoria dos intervenientes.   

Deste modo, obtivemos resposta à quarta questão de investigação “Qual é a evolução 

da indisciplina nas salas de aula do primeiro ciclo segundo os vários intervenientes?” e atingiu-

se o objetivo “Identificar a evolução (aumentou, manteve-se ou diminuiu) da indisciplina na 

sala de aula do primeiro ciclo segundos os intervenientes”. 
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2.1.5. Entendimento e grau de gravidade da indisciplina 

Nesta secção fazemos a abordagem das opiniões dos intervenientes (diretores, 

coordenadores e professores), sobre o entendimento da indisciplina (questão 11) e o grau de 

gravidade que atribuíram aos comportamentos indisciplinados (questão 12). 

Os comportamentos referidos no entendimento da indisciplina são os mesmos a serem 

classificados quanto ao grau de gravidade da indisciplina. 

O conceito de indisciplina parece-nos bastante complexo e de alguma forma afeta as 

nossas escolas e as salas de aulas.  

Para Caeiro & Delgado (2005) a noção de indisciplina em contexto escolar envolve os 

comportamentos de um aluno ou de vários alunos que perturbam as atividades que o 

professor pretende desenvolver na sala de aula. Neste mesmo sentido, Estrela (2002) refere 

que a indisciplina no primeiro ciclo é quando os alunos quebram as regras estipuladas para 

uma boa gestão da sala de aula e quando os mesmos perturbam a comunicação do professor 

ou dos colegas com comportamentos inadequados. Mas, o entendimento da indisciplina pode 

divergir e um comportamento pode ser considerado indisciplinado por um indivíduo e por outro 

não ser indisciplina. No entanto, o mesmo comportamento indisciplinado pode variar o seu 

grau de classificação, por uns é referido de grave ou muito grave e por outros de pouco grave 

ou nada grave. Por isso, quando nos referimos ao grau de gravidade devemos ter em atenção 

diversos aspetos relativos ao comportamento, o número de vezes que é efetuado, o contexto, 

a forma e o motivo. Contudo existem determinados comportamentos que são considerados 

graves ou muito graves, independentemente da forma com que eles foram efetuados, mas 

pelos comportamentos em si.  

A questão onze dos questionários está dividida em onze subquestões (entrar na sala 

de aula; sair do lugar sem permissão; realizar tarefas sem a permissão; desatenção; 

comunicar de forma não verbal com o(s) colega(s); intervir inadequadamente; desrespeitar os 

colega(s), professor e assistentes  operacionais; danificar material; fazer ameaças a colega(s), 

professor e assistentes  operacionais; agride verbalmente e fisicamente os colega(s), 

professor e assistentes  operacionais; sair da sala de aula) e no final, de cada subquestão, 

existe uma questão aberta (Outro. Qual?) para os intervenientes puderem acrescentar algum 

comportamento indisciplinado, que não tenham sido mencionados. Estes comportamentos 

são considerados logo indisciplinados.  

A questão doze está igualmente dividida como a anterior, em onze subquestões, onde 

é identificado o grau de gravidade dos comportamentos mencionados na questão anterior, 

independentemente de serem considerados ou não indisciplinados.   
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No final, de cada subquestão, os inquiridos transcreveram os comportamentos que 

acrescentaram indisciplinados (Outro. Qual?) e classificam-nos.  

Para uma melhor classificação do grau de gravidade dos comportamentos utilizou-se 

na questão doze a escala de Likert com cinco categorias (NG – Nada Grave; PG – Pouco 

Grave; G – Grave; MG – Muito Grave; GR – Gravíssimo).  

A leitura dos dados fornecidos pelos três intervenientes é realizada em tabelas para 

cada questão. Como os comportamentos são iguais nas duas questões, a primeira tabela fará 

referência ao entendimento da indisciplina e, logo de seguida, é apresentada uma segunda 

tabela com os dados sobre o grau de gravidade desses comportamentos. Desta forma, é 

possível verificar os comportamentos indisciplinados e o seu grau de gravidade. Quando um 

comportamento suscita dúvidas no seu grau de gravidade foi construída uma tabela de 

contingência dos dados do comportamento entre o seu entendimento e o seu grau de 

gravidade de indisciplina, com os três grupos de intervenientes (diretores, coordenadores e 

professores).  

Para facilitar a identificação do comportamento ou dos comportamentos 

indisciplinados nas tabelas sobre o entendimento da indisciplina, a linha que identifica “É 

indisciplina” encontra-se sombreada a cinzento, e as categorias com maior frequência em 

cada comportamento estão a negrito e sublinhado.  

Nas tabelas sobre o grau de gravidade dos comportamentos encontram-se a cinzento 

claro os comportamentos classificados de grave, a cinzento os comportamentos classificados 

de muito grave e a cinzento-escuro os comportamentos classificados de gravíssimo. Estão 

ainda a negrito e sublinhado os dados de cada comportamento com maior percentagem dos 

intervenientes. A discrição dos dados encontra-se logo a seguir de cada tabela. 

No final, foi elaborada a Tabela 45 com uma síntese dos comportamentos 

considerados indisciplinados pelos intervenientes e o seu grau de gravidade.   

A Tabela 19 e Tabela 20 contém comportamentos que os alunos costumam ter à 

entrada para a sala de aulas.  
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Tabela 19 – Entendimento dos comportamentos à entrar na sala de aula 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

com boné na cabeça 
É Indisciplina 5 38,5 2 15,4   

Não é Indisciplina 8 61,5 11 84,6 303 100 

a mastigar pastilha elástica 
É Indisciplina 9 69,2 5 38,5 70 23,1 

Não é Indisciplina 4 30,8 8 61,5 233 76,9 

a cantar 
É Indisciplina 7 53,8 11 84,6 155 51,2 

Não é Indisciplina 6 46,2 2 15,4 148 48,8 

a gritar 
É Indisciplina 13 100 13 100 303 100 

Não é Indisciplina       

a correr 
É Indisciplina 10 76,9 13 100 235 77,6 

Não é Indisciplina 3 23,1   68 22,4 

atrasado 
É Indisciplina 3 23,1 2 15,4 31 10,2 

Não é Indisciplina 10 76,9 11 84,6 272 89,8 

sem autorização  
É Indisciplina 11 84,6 10 76,9 181 59,7 

Não é Indisciplina 2 15,4 3 23,1 122 40,3 

Outro. Qual? 
 A bater-se com colegas - - - - 1 - 

Empurrar e dar pontapés aos colegas - - - - 1 - 

 

A maioria dos intervenientes consideraram que os comportamentos: a cantar, a gritar, 

a correr, sem autorização são indisciplinados à entrada para a sala de aula.   

Os professores ainda acrescentaram mais dois comportamentos que consideram 

indisciplinados à entrada da sala de aula “a bater-se com colegas” e “a empurrar e dar 

pontapés aos colegas”.  

Tabela 20 – Grau de gravidades dos comportamentos à entrar na sala de aula 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

com boné na cabeça 

NG 4 30,8 6 46,2 149 49,2 
PG 5 38,5 6 46,2 154 50,8 

G 4 30,8 1 7,7 0 0 

a mastigar pastilha elástica 

NG   5 38,5 61 20,1 
PG 7 53,8 4 30,8 214 70,6 

G 5 38,5 4 30,8 28 9,2 
MG 1 7,7     

a cantar 

NG   1 7,7 14 4,6 
PG 6 46,2 4 30,8 162 53,5 

G 6 46,2 7 53,8 106 35 
MG 1 7,7 1 7,7 18 5,9 
GR     3 1 

a gritar 

PG     2 0,7 
G 7 53,8 9 69,2 145 47,9 

MG 6 46,2 4 30,8 129 42,6 
GR     27 8,9 

a correr 

NG   2 15,4 6 2 
PG 2 15,4 0 0 73 24,1 
G 5 38,5 6 46,2 140 46,2 

MG 6 46,2 4 30,8 77 25,4 
GR   1 7,7 7 2,3 

atrasado 

NG   4 30,8 48 15,8 
PG 6 46,2 4 30,8 206 68 

G 4 30,8 4 30,8 45 14,9 
MG 3 23,1 1 7,7 4 1,3 
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Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

sem autorização 

NG     12 4 
PG 3 23,1 5 38,5 116 38,3 
G 5 38,5 5 38,5 133 43,9 

MG 5 38,5 3 23,1 39 12,9 
GR     3 1 

a bater-se com colegas GR - - - - 1 - 
a empurrar os colegas GR - - - - 1 - 

 

Quanto ao grau de gravidade dos comportamentos à entrada na sala de aula os 

intervenientes destacaram três: a gritar, a correr e sem autorização entre grave e muito grave. 

O comportamento a cantar também foi considerado indisciplinado pela maioria dos 

intervenientes no entanto foi categorizado de pouco grave pela maioria dos professores.  

Para analisar o comportamento “entrar na sala de aula a cantar” com mais atenção foi 

construída a Tabela 21 (tabela de contingência entre o entendimento e o grau de gravidade 

atribuído a este comportamento). 

Tabela 21 - Entendimento X Grau de gravidade da indisciplina no comportamento cantar 

 

Dos intervenientes que consideraram que este comportamento é indisciplina, a maioria 

dos diretores (71,4%) coordenadores (72,7%) e professores (75,4%) atribuíram o grau de 

grave, muito grave ou gravíssimo.  

Quando aos intervenientes que disseram que cantar não é indisciplina, a sua maioria 

atribuiu a categoria de nada grave ou pouco grave (diretores - 66,7%, coordenadores - 100% 

e professores - 93,2%). Desta forma, os dados são coerentes nas duas tabelas anteriores.  

A Tabela 22 e Tabela 23 explanam os comportamentos, que os alunos costumam ter, 

quando saem do lugar dentro da sala de aula sem a permissão do professor. 

 

 

 

 

 

 

 Diretores Coordenadores Professores 

É 
indisciplina 

Não é 
Indisciplina 

É 
indisciplina 

Não é 
Indisciplina 

É 
indisciplina 

Não é 
Indisciplina 

n % n % n % n % n % n % 

NG       1 50 3 1,9 11 7,4 
PG 2 28,6 4 66,7 3 27,3 1 50 35 22,6 127 85,8 

G 4 57,1 2 33,3 7 63,6   96 61,9 10 6,8 
MG 1 14,3   1 9,1   18 11,6   
GR         3 1,9   
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Tabela 22 - Entendimento dos comportamentos quando os alunos saem do lugar sem a 
permissão do professor 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

vaguear pela sala 
É Indisciplina 10 76,9 12 92,3 274 90,4 

Não é Indisciplina 3 23,1 1 7,7 29 9,6 

trocar de lugar com um 
colega 

É Indisciplina 8 61,5 10 76,9 181 59,7 

Não é Indisciplina 5 38,5 3 23,1 122 40,3 

sair da sala 
É Indisciplina 10 76,9 13 100 293 96,7 

Não é Indisciplina 3 23,1   10 3,3 

Outro. Qual? 
 Ir conversar com colegas - - - - 1 - 

Levantar-se para tirar material aos colegas - - - - 1 - 

 

Os três comportamentos apresentados nesta subquestão foram considerados 

indisciplinados pela maioria de cada grupo de intervenientes. 

Os professores, ainda acrescentaram mais dois comportamentos que os alunos 

costumam realizar quando saiam do lugar sem a sua permissão: “ir conversar com colegas” 

e “levantar-se para tirar material aos colegas”.  

Tabela 23 - Grau de gravidades dos comportamentos quando os alunos saem do lugar sem a 
permissão do professor 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

vaguear pela sala 

PG 3 23,1 2 15,4 37 12,2 
G 8 61,5 4 30,8 183 60,4 

MG 2 15,4 7 53,8 71 23,4 
GR     12 4 

trocar de lugar com um colega 

NG 1 7,7   7 2,3 
PG 5 38,5 3 23,1 130 42,9 
G 5 38,5 7 53,8 132 43,6 

MG 2 15,4 3 23,1 32 10,6 
GR     2 0,7 

sair da sala 

NG     1 0,3 
PG     11 3,6 
G 6 46,2 5 38,5 142 46,9 

MG 7 53,8 7 53,8 105 34,7 
GR   1 7,7 44 14,5 

ir conversar com colegas GR - - - - 1 - 

levantarem-se para tirar material aos colegas GR - - - - 1 - 

 

A maioria dos intervenientes considerou o grau de indisciplina dos comportamentos 

explanados na tabela de grave e muito grave.  

A Tabela 24 e Tabela 25 possuem dados de comportamentos que os alunos realização 

quando fazem tarefas sem a permissão do professor.  
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Tabela 24 - Entendimento dos comportamentos, realizar tarefas sem a permissão do professor 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

usar aparelhos eletrónicos 
(telemóvel…) 

É Indisciplina 13 100 13 100 302 99,7 

Não é 
Indisciplina 

 
 

 
 

1 0,3 

desenhar nos cadernos ou livros 

É Indisciplina 3 23,1 2 15,4 75 24,8 
Não é 

Indisciplina 
10 76,9 11 84,6 228 75,2 

ler outras matérias 

É Indisciplina 4 30,8 8 61,5 113 37,3 
Não é 

Indisciplina 
9 69,2 5 38,5 190 62,7 

Outro. Qual? Cantar  sem propósito - - - - 1 - 

 

Quase todos os intervenientes citaram que o uso de aparelhos eletrónicos dentro da 

sala de aula sem a permissão do professor é um comportamento indisciplinado. 

Os coordenadores também referiram que ler outras matérias é um comportamento 

indisciplinado sem a permissão do professor. 

Os professores, ainda mencionam mais um comportamento que os alunos costumam 

fazer quando realizam tarefas sem a sua permissão: “cantar sem propósito”. 

Tabela 25 - Grau de gravidades dos comportamentos, realizar tarefas sem a permissão do 
professor 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

usar aparelhos eletrónicos (telemóvel…) 

G 4 30,8 3 23,1 89 29,4 
MG 6 46,2 6 46,2 94 31 
GR 3 23,1 4 30,8 120 39,6 

desenhar nos cadernos ou livros 

NG 2 15,4 2 15,4 24 7,9 
PG 7 53,8 7 53,8 206 68 

G 4 30,8 3 23,1 52 17,2 
MG 0 0 1 7,7 21 6,9 

ler outras matérias 

NG 3 23,1 2 15,4 26 8,6 
PG 4 30,8 6 46,2 179 59,1 

G 6 46,2 4 30,8 87 28,7 
MG 0 0 1 7,7 11 3,6 

Cantar sem propósito MG - - - - 1 - 

 

Nesta tabela vem-se comprovar que o uso de aparelhos eletrónicos dentro da sala de 

aula sem a permissão do professor é um comportamento indisciplinado, categorizado de muito 

grave e gravíssimo. 

O comportamento ler outras matérias também considerado indisciplinado pela maioria 

dos coordenadores foi no entanto, categorizado de pouco grave e nada grave pela sua 

maioria. 

Para compreender melhor o comportamento “ler outras matérias sem a permissão do 

professor” foi construída a Tabela 26 (tabela de contingência entre o entendimento e o grau 

de gravidade atribuído a este comportamento). 
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Tabela 26 - Entendimento X Grau de gravidade da indisciplina no comportamento ler outras matérias  

 

Os intervenientes que consideraram este comportamento indisciplinado a maioria dos 

diretores (75%) coordenadores (65,5%) e professores (73,4%) atribuíram o grau de grave e 

muito grave.  

Quanto aos intervenientes que referiram ler outras matérias não é indisciplina, a sua 

maioria atribuiu a categoria de nada grave ou pouco grave (diretores - 66,6%, coordenadores 

- 100% e professores - 92,1%). Assim, os dados são coerentes nas duas tabelas anteriores.  

Os dados das Tabela 27 e 28 referem-se aos comportamentos de desatenção dos 

alunos na sala de aula. 

Tabela 27 - Entendimento dos comportamentos de desatenção dos alunos na sala de aula  

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

conversar com o(s) colega(s) 
É Indisciplina 10 76,9 13 100 198 65,3 

Não é Indisciplina 3 23,1   105 34,7 

estar constantemente virado na 
mesa para os lados ou para trás 

É Indisciplina 12 92,3 13 100 296 97,7 

Não é Indisciplina 1 7,7   7 2,3 

brincar ou fazer palhaçadas 
É Indisciplina 13 100 13 100 303 100 

Não é Indisciplina       
atirar papéis/pedaços de 

borracha aos colegas 
É Indisciplina 12 92,3 13 100 303 100 

Não é Indisciplina 1 7,7     

Outro. Qual? Picar o colega do lado - - - - 1 - 
 

A maioria dos participantes mencionaram que todos os comportamentos considerados 

nesta tabela são indisciplinados. 

Os professores, ainda referiram mais um comportamento “picar o colega do lado”.  

Tabela 28 - Grau de gravidades dos comportamentos de desatenção dos alunos na sala de 
aula 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

conversar com o(s) colega(s) 

NG     6 2 
PG 5 38,5 2 15,4 124 40,9 
G 6 46,2 10 76,9 130 42,9 

MG 1 7,7 1 7,7 41 13,5 
GR 1 7,7   2 0,7 

estar constantemente virado na mesa para os lados 
ou para trás 

NG     1 0,3 
PG 2 15,4 1 7,7 19 6,3 
G 9 69,2 5 38,5 171 56,4 

MG 2 15,4 6 46,2 96 31,7 
GR   1 7,7 16 5,3 

 

 Diretores Coordenadores Professores 

É 
indisciplina 

Não é 
Indisciplina 

É 
indisciplina 

Não é 
Indisciplina 

É 
indisciplina 

Não é 
Indisciplina 

n % n % n % n % n % n % 

NG   3 33,3   2 40   26 13,7 
PG 1 25 3 33,3 3 37,5 3 60 30 26,5 149 78,4 

G 3 75 3 33,3 4 50   72 63,7 15 7,9 
MG     1 12,5   11 9,7   
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Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

brincar ou fazer palhaçadas 

NG     1 0,3 
PG     117 38,6 
G 8 61,5 5 38,5 138 45,5 

MG 4 30,8 6 46,2 47 15,5 
GR 1 7,7 2 15,4   

atirar papéis/pedaços de borracha aos colegas 

NG     1 0,3 
PG     2 0,7 
G 5 38,5 3 23,1 101 33,3 

MG 6 46,2 7 53,8 146 48,2 

GR 2 15,4 3 23,1 53 17,5 

picar o colega do lado GR - - - - 1 - 

 

O grau de gravidade dos comportamentos, quando os alunos ficam desatentos e 

considerados indisciplinados, a maioria dos intervenientes categoriza-os de grave e muito 

grave.  

A Tabela 29 e Tabela 30 contém comportamentos que os alunos fazem quando 

comunicam de forma não-verbal com um colega ou com mais colegas dentro da sala de aula.  

Tabela 29 - Entendimento dos comportamentos, comunicar de forma não-verbal com o(s) 
colega(s) 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

através de gestos 
É Indisciplina 10 76,9 10 76,9 179 59,1 

Não é Indisciplina 3 23,1 3 23,1 124 40,9 

expressões faciais 
É Indisciplina 11 84,6 9 69,2 191 63 

Não é Indisciplina 2 15,4 4 30,8 112 37 

trocar mensagens em papelinhos 
É Indisciplina 9 69,2 12 92,3 270 89,1 

Não é Indisciplina 4 30,8 1 7,7 33 10,9 

 

Os comportamentos expressos na Tabela 29 são considerados indisciplinados pela 

maioria dos três intervenientes.  

Tabela 30 - Grau de gravidades dos comportamentos, comunicar de forma não-verbal com o(s) 
colega(s) 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

através de gestos 

NG     19 6,3 
PG 3 23,1 1 7,7 105 34,7 
G 7 53,8 8 61,5 127 41,9 

MG 2 15,4 4 30,8 46 15,2 
GR 1 7,7   6 2 

expressões faciais 

NG     8 2,6 
PG 4 30,8 1 7,7 117 38,6 
G 6 46,2 9 69,2 126 41,6 

MG 3 23,1 3 23,1 49 16,2 
GR     3 1 

trocar mensagens em papelinhos 

NG 2 15,4   1 0,3 
PG 3 23,1 1 7,7 47 15,5 
G 6 46,2 8 61,5 168 55,4 

MG 1 7,7 3 23,1 79 26,1 
GR 1 7,7 1 7,7 8 2,6 
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Os três intervenientes classificaram estes comportamentos, já considerados 

indisciplinados, de grave. 

A Tabela 31 e Tabela 32 apresentam os dados da forma como os alunos intervêm na 

sala de aula.  

Tabela 31 - Entendimento dos comportamentos de intervir inadequadamente 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

a cantar 
É Indisciplina 12 92,3 13 100 302 99,7 

Não é Indisciplina 1 7,7   1 0,3 

a gritar 
É Indisciplina 13 100 13 100 303 100 

Não é Indisciplina       

a rir-se 
É Indisciplina 12 92,3 12 92,3 300 99 

Não é Indisciplina 1 7,7 1 7,7 3 1 

sem levantar o dedo 
É Indisciplina 8 61,5 8 61,5 115 38 

Não é Indisciplina 5 38,5 5 38,5 188 62 

a fazer comentários ou usar 
vocabulário impróprio, para 

interromper a aula propositadamente 
e causar agitação da turma 

É Indisciplina 13 100 13 100 302 99,7 

Não é Indisciplina     1 0,3 

 

Todos os comportamentos são considerados indisciplinados pela maioria dos 

participantes com exceção do comportamento “sem levantar o dedo”. A maioria dos 

professores (62%, n=188) referiram que este comportamento não é indisciplinado.  

Tabela 32 - Grau de gravidades dos comportamentos de intervir inadequadamente 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

a cantar 

PG 1 7,7   7 2,3 
G 9 69,2 6 46,2 159 52,5 

MG 3 23,1 6 46,2 98 32,3 
GR   1 7,7 39 12,9 

a gritar 

PG     3 1 
G 5 38,5 4 30,8 88 29 

MG 8 61,5 7 53,8 132 43,6 

GR   2 15,4 80 26,4 

a rir-se 

PG 2 15,4 1 7,7 5 1,7 
G 6 46,2 6 46,2 139 45,9 

MG 5 38,5 6 46,2 117 38,6 
GR     42 13,9 

sem levantar o dedo 

NG 1 7,7   20 6,6 
PG 5 38,5 7 53,8 175 57,8 

G 5 38,5 6 46,2 81 26,7 
MG 2 15,4   20 6,6 
GR     7 2,3 

a fazer comentários ou usar vocabulário impróprio, 
para interromper a aula propositadamente e causar 

agitação da turma 

PG 1 7,7     
G 1 7,7 1 7,7 35 11,6 

MG 8 61,5 6 46,2 107 35,3 
GR 3 23,1 6 46,2 161 53,1 

 

Quanto ao grau de gravidade dos comportamentos intervir inadequadamente durante 

a aula os intervenientes mencionaram quatro: a cantar, a gritar, a rir-se e a fazer comentários 
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ou usar vocabulário impróprio, para interromper a aula propositadamente e causar agitação 

da turma entre grave, muito grave e gravíssimo. 

O comportamento “intervir inadequadamente sem levantar o dedo” considerado 

indisciplinado pela maioria dos diretores e coordenadores foi categorizado de pouco grave 

pela maioria dos coordenadores. 

Para analisar o comportamento “intervir inadequadamente sem levantar o dedo” com 

mais atenção foi construída a Tabela 33 (tabela de contingência entre o entendimento e o 

grau de gravidade atribuído a este comportamento). 

Tabela 33 - Entendimento X Grau de gravidade da indisciplina no comportamento sem levantar 
o dedo 

 

Dos intervenientes que consideraram este comportamento é indisciplina, a maioria dos 

diretores (62,5%) coordenadores (62,7%) e professores (73,9%) atribuíram o grau de grave, 

muito grave ou gravíssimo.  

Os intervenientes que disseram que intervir sem levantar não é indisciplina, a sua 

maioria atribuiu a categoria de nada grave ou pouco grave (diretores - 60%, coordenadores - 

80% e professores - 87,8%). Desta forma, os dados são coerentes nas duas tabelas 

anteriores.  

A Tabela 34 e Tabela 35 exibem os dados de prováveis comportamentos do aluno ou 

dos alunos, que podem desrespeitar o colega ou os colegas, o professor e as assistentes 

operacionais.  

Tabela 34 - Entendimento de comportamentos de desrespeitar colega(s), professor, e 
assistentes operacionais 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

desobedecer as regras e 
procedimentos estabelecidos no 

início do ano 

É Indisciplina 13 100 13 100 303 100 

Não é Indisciplina       

recusar a realização das tarefas 
É Indisciplina 12 92,3 13 100 295 97,4 

Não é Indisciplina 1 7,7   8 2,6 

mastigar pastilha elástica 
É Indisciplina 11 84,6 11 84,6 162 53,5 

Não é Indisciplina 2 15,4 2 15,4 141 46,5 

gozar o(s) colega(s) 
É Indisciplina 13 100 13 100 303 100 

Não é Indisciplina       

 

 Diretores Coordenadores Professores 

É 
indisciplina 

Não é 
Indisciplina 

É 
indisciplina 

Não é 
Indisciplina 

É 
indisciplina 

Não é 
Indisciplina 

n % N % n % n % n % n % 

NG   1 20     1 0,9 19 10,1 
PG 3 37,5 2 40 3 37,5 4 80 29 25,2 146 77,7 

G 4 50 1 20 5 62,2 1 20 61 53 20 10,6 
MG 1 12,5 1      18 15,7 2 1,1 
GR         6 5,2 1 0,5 
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Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

gozar o professor 
É Indisciplina 13 100 13 100 303 100 

Não é Indisciplina       

discutir com o(s) colega(s) 
É Indisciplina 13 100 13 100 303 100 

Não é Indisciplina       
ter uma postura incorreta quando 

está sentado 
É Indisciplina 8 61,5 6 46,2 117 38,6 

Não é Indisciplina 5 38,5 7 53,8 186 61,4 

discutir com o professor 
É Indisciplina 12 92,3 12 92,3 302 99,7 

Não é Indisciplina 1 7,7 1 7,7 1 0,3 

gozar com as assistentes  
operacionais 

É Indisciplina 13 100 13 100 303 100 

Não é Indisciplina       
discutir com as assistentes  

operacionais 
É Indisciplina 12 92,3 12 92,3 302 99,7 

Não é Indisciplina 1 7,7 1 7,7 1 0,3 

 

Quase todos os comportamentos são referidos indisciplinados pela maioria dos 

intervenientes. A única exceção é “ter uma postura incorreta quando está sentado”, onde a 

maioria dos coordenadores e professores consideram este comportamento como não sendo 

indisciplina.  

Tabela 35 - Grau de gravidades de comportamentos de desrespeitar o(s) colega(s), professor 
e assistentes operacionais 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

desobedecer as regras e procedimentos 
estabelecidos no início do ano 

G 5 38,5 5 38,5 105 34,7 
MG 7 53,8 6 46,2 131 43,2 

GR 1 7,7 2 15,4 67 22,1 

recusar a realização das tarefas 

PG     1 0,3 
G 6 46,2 5 38,5 102 33,7 

MG 7 53,8 4 30,8 113 37,3 

GR   4 30,8 87 28,7 

mastigar pastilha elástica 

NG   1 7,7 12 4 
PG 6 46,2 2 15,4 179 59,1 

G 4 30,8 8 61,5 83 27,4 
MG 3 23,1 2 15,4 28 9,2 
GR     1 0,3 

ser rude gozar o(s) colega(s) 

G 6 46,2 4 30,8 85 28,1 
MG 7 53,8 7 53,8 145 47,9 

GR   2 15,4 73 24,1 

ser rude gozar o professor 

G 3 23,1 4 30,8 53 17,5 
MG 6 46,2 6 46,2 104 34,3 
GR 4 30,8 3 23,1 146 48,2 

discutir com o(s) colega(s)  

NG 1 7,7     
PG 1 7,7 2 15,4 6 2 
G 7 53,8 4 30,8 92 30,4 

MG 4 30,8 6 46,2 162 53,5 

GR   1 7,7 43 14,2 

ter uma postura incorreta quando está sentado 

NG 2 15,4 1 7,7 9 3 
PG 4 30,8 6 46,2 172 56,8 

G 4 30,8 5 38,5 83 27,4 
MG 1 7,7 1 7,7 36 11,9 
GR 2 15,4   3 1 

discutir com o professor 

PG 1 7,7   2 0,7 
G 1 7,7 1 7,7 44 14,5 

MG 6 46,2 5 38,5 92 30,4 
GR 5 38,5 7 53,8 165 54,5 
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Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

ser rude (gozar) com as assistentes operacionais 

G 3 23,1 2 15,4 39 12,9 
MG 8 61,5 5 38,5 128 42,2 
GR 2 15,4 6 46,2 136 44,9 

discutir com as assistentes  operacionais 

PG 1 7,7 1 7,7 1 0,3 
G 2 15,4 1 7,7 40 13,2 

MG 7 53,8 7 53,8 132 43,6 

GR 3 23,1 4 30,8 130 42,9 

 

Os comportamentos considerados indisciplinados foram classificados de grave, muito 

grave e gravíssimo pela maioria dos três intervenientes, com exceção ao comportamento 

mastigar pastilha elástica, onde a maioria dos professores o qualifica de pouco grave.  

Na análise do comportamento “desrespeitar o(s) colega(s), professor e assistentes 

operacionais quando mastigam pastilha elástica com mais atenção foi construída a  Tabela 

36 (tabela de contingência entre o entendimento e o grau de gravidade atribuído a este 

comportamento  

Tabela 36 - Entendimento X Grau de gravidade da indisciplina do comportamento desrespeitar 
o(s) colega(s), professor e assistentes operacionais a  mastigar pastilha elástica  

 

Os intervenientes que consideraram este comportamento indisciplinado, a maioria dos 

diretores (63,7%) coordenadores (81,8%) e professores (61,1%) atribuíram o grau de grave, 

muito grave ou gravíssimo.  

Quanto aos intervenientes que mencionaram que o comportamento desrespeitar o(s) 

colega(s), professor e assistentes operacionais quando mastigam pastilha elástica não é 

indisciplina, a sua maioria atribuiu a categoria de nada grave ou pouco grave (diretores 100% 

coordenadores 50% e professores 91,5%). Assim, os dados referidos são coerentes nas duas 

tabelas anteriores.  

Nas Tabelas 37 e 38 estão expressos os comportamentos que os alunos puderam ter 

quando danificam material dos colegas, do professor ou da escola.  

 

 

 

 Diretores Coordenadores Professores 

É 
indisciplina 

Não é 
Indisciplina 

É 
indisciplina 

Não é 
Indisciplina 

É 
indisciplina 

Não é 
Indisciplina 

n % N % n % n % n % n % 

NG       1 50   12 8,5 
PG 4 36,4 2 100 2 18,2   62 38,3 117 83 

G 4 36,4   7 63,6 1 50 71 43,8 12 8,5 
MG 3 27,3   2 18,2   28 17,3   
GR         1 0,6   
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Tabela 37 - Entendimento dos comportamentos danificar material dos colegas, do professor ou 
da escola 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

dos colegas (rasgar , amachucar …) 
É Indisciplina 12 92,3 13 100 303 100 

Não é Indisciplina 1 7,7     

do professor (rasgar , amachucar …) 
É Indisciplina 12 92,3 13 100 303 100 

Não é Indisciplina 1 7,7     

da escola (riscar mesas e cadeiras …) 
É Indisciplina 12 92,3 13 100 303 100 

Não é Indisciplina 1 7,7     

 

Houve um diretor que referiu os comportamentos como não sendo indisciplinamos. Os 

restantes intervenientes mencionaram os comportamentos citados na tabela, de 

indisciplinados.  

Tabela 38 - Grau de gravidades dos comportamentos danificar material dos colegas, do 
professor ou da escola 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

dos colegas (rasgar , amachucar …) 

NG 2 15,4     
G 2 15,4 2 15,4 58 19,1 

MG 7 53,8 6 46,2 133 43,9 

GR 2 15,4 5 38,5 112 37 

do professor (rasgar , amachucar …) 

NG 2 15,4     
G 1 7,7 1 7,7 39 12,9 

MG 6 46,2 4 30,8 121 39,9 
GR 4 30,8 8 61,5 143 47,2 

da escola (riscar mesas e cadeiras …) 

NG 2 15,4     
PG     1 0,3 
G 1 7,7 1 7,7 44 14,5 

MG 7 53,8 5 38,5 124 40,9 
GR 3 23,1 7 53,8 134 44,2 

 

Os três intervenientes classificaram estes três intervenientes indisciplinados de muito 

grave e gravíssimo.  

A Tabela 39 e Tabela 40 estão representados os comportamentos sobre as ameaças 

que um aluno ou alunos costumam fazer a um colega ou colegas, ao professor e às 

assistentes operacionais.  

Tabela 39 - Entendimento dos comportamentos, fazer ameaças a colega(s), o professor e 
assistentes operacionais 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

verbais (alterando o tom de voz e 
mandando calar os colega(s), 

professor e assistentes  
operacionais) 

É Indisciplina 13 100 13 100 303 100 

Não é Indisciplina       

usando gestos obscenos 
É Indisciplina 13 100 13 100 303 100 

Não é Indisciplina       

 

Todos os intervenientes afirmam que as ameaças são comportamentos 

indisciplinados. 
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Tabela 40 - Grau de gravidades dos comportamentos, fazer ameaças a colega(s), professores 
e assistentes operacionais 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

verbais (alterando o tom de voz e mandando calar 
os colega(s), professor e assistentes  operacionais) 

G 3 23,1 2 15,4 20 6,6 

MG 3 23,1 3 23,1 77 25,4 
GR 7 53,8 8 61,5 206 68 

usando gestos obscenos 

G 3 23,1 2 15,4 15 5 
MG 3 23,1 2 15,4 87 28,7 
GR 7 53,8 9 69,2 201 66,3 

 

A maioria dos inquiridos dos três grupos classificaram os dois comportamentos de 

gravíssimo.  

A Tabela 41 e Tabela 42 incluem os comportamentos de agressão verbal e física. 

Tabela 41 - Entendimento dos comportamentos, agredir verbalmente e fisicamente os 
colega(s), o professor e assistentes operacionais 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

verbalmente (profere palavras 
impróprias e obscenas) 

É Indisciplina 13 100 13 100 303 100 

Não é Indisciplina       

fisicamente (empurrar ou aleijar) 
É Indisciplina 13 100 13 100 303 100 

Não é Indisciplina       

 

Todos os intervenientes são da mesma opinião, os comportamentos que envolvem 

agressões verbais ou físicas são indisciplinados. 

Tabela 42 - Grau de gravidades dos comportamentos, agredir verbalmente e fisicamente os 
colega(s), o professor e assistentes operacionais 

 

Os dois comportamentos mencionados nesta sobquestão foram considerados de 

muito graves e gravíssimos pela maioria dos inquiridos.  

A Tabela 43 e Tabela 44 contém os comportamentos que os alunos costumam ter 

quando saem da sala de aula para os intervalos.  

 

 

 

 

 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

verbalmente (profere palavras impróprias e 
obscenas) 

G 3 23,1 1 7,7 16 5,3 
MG 3 23,1 6 46,2 95 31,4 
GR 7 53,8 6 46,2 192 63,4 

fisicamente (empurrar ou aleijar) 

G 2 15,4 2 15,4 15 5 
MG 2 15,4 5 38,5 65 21,5 
GR 9 69,2 6 46,2 223 73,6 
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Tabela 43 - Entendimento dos comportamentos, sair da sala de aula 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

aos gritos 
É Indisciplina 12 92,7 13 100 303 100 

Não é Indisciplina 1 7,7     

aos empurrões 
É Indisciplina 13 100 13 100 302 99,7 

Não é Indisciplina     1 0,3 

a dizer palavrões 
É Indisciplina 13 100 13 100 303 100 

Não é Indisciplina       

a deitar o material dos colegas ao 
chão 

É Indisciplina 13 100 13 100 303 100 

Não é Indisciplina       

aos pontapés às mesas e porta 
É Indisciplina 13 100 13 100 303 100 

Não é Indisciplina       

sem autorização 
É Indisciplina 13 100 12 92,7 292 96,4 

Não é Indisciplina   1 7,7 11 3,6 

 

A maioria dos participantes referiram que todos os comportamentos explanados na 

tabela são indisciplinados.  

Tabela 44 - Grau de gravidades dos comportamentos, sair da sala de aula 

 

A maioria dos inquiridos classificaram todos os comportamentos indisciplinados de 

muito grave e de gravíssimo.   

No sentido, de identificarmos todos os comportamentos indisciplinados e seu grau de 

gravidade constantes no inquérito foi construída a Tabela 45 a partir dos dados das tabelas 

anteriores desta secção do entendimento da indisciplina e do seu grau de gravidade. Os 

comportamentos considerados graves encontram-se sombreados a cinzento claro, os muito 

graves sombreados a cinzento e negrito e os gravíssimos a sombreados cinzento-escuro, a 

negrito e sublinhados.   

 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

aos gritos 

G 5 38,5 3 23,1 64 21,1 
MG 6 46,2 8 61,5 135 44,6 

GR 2 15,4 2 15,4 104 34,3 

aos empurrões 

G 3 23,1 3 23,1 45 14,9 
MG 8 61,5 7 53,8 140 46,2 

GR 2 15,4 3 23,1 118 38,9 

a dizer palavrões 

G 3 23,1 2 15,4 33 10,9 
MG 7 53,8 6 46,2 110 36,3 
GR 3 23,1 5 38,5 160 52,8 

a deitar o material dos colegas ao chão 

G 4 30,8 3 23,1 50 16,5 
MG 7 53,8 7 53,8 139 45,9 

GR 2 15,4 3 23,1 114 37,6 

aos pontapés às mesas e porta 

G 3 23,1 1 7,7 24 7,9 
MG 3 23,1 8 61,5 95 31,4 
GR 7 53,8 4 30,8 184 60,7 

sem autorização 

PG 2 15,4 1 7,7 3 1 
G 3 23,1 4 30,8 97 32 

MG 6 46,2 6 46,2 110 36,3 

GR 2 15,4 2 15,4 93 30,7 
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Tabela 45 – Comportamentos considerados indisciplinados e o seu grau de gravidade 

 NG PG G MG GR 

Entrar na sala de aula 

a cantar   X    

a gritar   X   

a correr   X   

sem autorização   X   

Sair do lugar sem 
permissão 

vaguear pela sala,   X   

trocar de lugar com um colega   X   

sair da sala   X   

Realizar tarefas sem a 
permissão do professor 

usar aparelhos eletrónicos (telemóvel…)      X 

Desatenção 

conversar com o(s) colega(s)   X   

estar constantemente virado na mesa para os 
lados ou para trás 

  X   

brincar ou fazer palhaçadas   X   

atirar papéis ou pedaços de borracha aos 
colegas 

   X  

Comunicar de forma não 
verbal com o(s) colega(s) 

através de gestos   X   

expressões faciais   X   

trocar mensagens em papelinhos   X   

Intervir inadequadamente 

a cantar   X   

a gritar    X  

a rir-se   X   

sem levantar o dedo  X    

a fazer comentários ou usar vocabulário 
impróprio, para interromper a aula 
propositadamente e causar agitação da turma 

    X 

Desrespeitar os colega(s), 
o  professor e assistentes 
operacionais  

desobedecer as regras e procedimentos 
estabelecidos no início do ano 

   X  

recusar a realização das tarefas    X  

mastigar pastilha elástica  X    

ser rude gozar o(s) colega(s)     X  

ser rude gozar o professor     X 

discutir com o(s) colega(s)    X  

discutir com o professor     X 

gozar com as assistentes  operacionais     X 

discutir com as assistentes operacionais    X  

Danificar material 
dos colegas (rasgar , amachucar …)     X  

do professor (rasgar , amachucar …)     X 

da escola (riscar mesas e cadeiras …)     X 

Fazer ameaças a colega(s),  
o  professor e assistentes 
operacionais 

verbais (alterando o tom de voz e mandando 
calar os colega(s), professor e assistentes 
operacionais) 

    X 

usando gestos obscenos     X 

Agride verbalmente e 
fisicamente os colega(s),  
o  professor e assistentes 
operacionais 

verbalmente (profere palavras impróprias e 
obscenas) 

    X 

fisicamente (empurrar e aleijar)     X 

Sair da sala de aula 

aos gritos    X  

aos empurrões    X  

a dizer palavrões     X 

a deitar o material dos colegas ao chão    X  

aos pontapés às mesas e porta     X 

sem autorização    X  

 

Face à complexidade do conceito de indisciplina pode haver comportamentos que 

sejam indisciplinados para alguns indivíduos mas, para outros sejam normais, como 

aconteceu nos nossos três tipos de inquiridos. Nesta contextualização é preciso ter em 

atenção as mudanças vão sendo expressas nos diversos ambientes da escola, constituindo 
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novas formas de interpretação e construções sociais sobre as expressões de indisciplina. 

Assim, a Tabela 45 expressa os comportamentos indisciplinados que definem o entendimento 

de indisciplina (conceito de indisciplina) mencionados pela maioria dos participantes neste 

estudo (diretores dos agrupamentos das escolas do distrito de Bragança, dos coordenadores 

de departamento do primeiro ciclo e os professores das escolas do primeiro ciclo).   

Existem três comportamentos mencionados indisciplinados pelos intervenientes, que 

foram classificados com o grau de gravidade de pouco grave: entrar na sala de aula a cantar, 

intervir inadequadamente sem levantar o dedo e desrespeitar os colega(s), o  professor e 

assistentes operacionais ao mastigar pastilha elástica. 

Os restantes comportamentos considerados indisciplinados foram classificados pela 

maioria dos intervenientes de graves, muito graves e gravíssimos.  

Atendendo aos dados da Tabela 19 à Tabela 45 obtivemos resposta à quinta questão 

de investigação “Como definem a indisciplina na sala de aula os vários intervenientes?” à 

sexta questão de investigação “Quais são comportamentos mais indisciplinados” e à sétima 

questão de investigação “Como classificam o grau de gravidade da indisciplina eventualmente 

identificada?”. Ainda com estes dados foram atingidos três os objetivos do estudo “Identificar 

o conceito de indisciplina na sala de aula do primeiro ciclo na perspetiva dos diretores, 

coordenadores do primeiro ciclo e professores do primeiro ciclo”, “Identificar os 

comportamentos mais indisciplinados” e “Identificar o grau de gravidade dos comportamentos 

indisciplinados”.  

No entanto, com estes dados também foi atingido uma parte do objetivo geral do 

estudo “Identificar a gravidade da indisciplina na sala de aulas do primeiro ciclo, no distrito de 

Bragança”. 

2.1.6. Causas da indisciplina 

A indisciplina tem-se manifestado nas escolas e principalmente nas salas de aula de 

forma complexa, mas o mais importante é compreender a sua natureza. Esta complexidade 

deve-se à multiplicidade das formas que a indisciplina tem assumido e às consequências que 

tem acarretado para o meio escolar (Amado & Freire, 2014) 

Por isso, a indisciplina manifesta-se através de diferentes situações com origem em 

fatores sociais, culturais, geracionais, políticos, familiares, inerentes à história de vida e da 

personalidade dos próprios indivíduos (professores e alunos), os que derivam do estilo de 

liderança (governo e da escola), da dinâmica do grupo-turma e ainda, da natureza da relação 

e da interação pedagógicas na aula (Amado, 2009). Assim, a indisciplina nas salas de aula, 

tem causas endógenas, internas à escola (organização da escola, atuação do professor e dos 
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alunos) e exógenas, externas à escola que têm reflexo na comunidade escolar mas a escola 

não tem controlo sobre elas (sociedade, famílias dos alunos). 

A questão treze dos questionários está dividida em quarenta e oito subquestões e no 

final, existe uma subquestão aberta (Outro. Qual?), para os intervenientes acrescentarem 

causas de indisciplina que não tenham sido mencionadas e classificam-nas.  

Para identificar quais são as causas que podem provocar a indisciplina, foi utilizada a 

escala de Likert de cinco categorias (DC – Discordo Completamente; D – Discordo; CP – 

Concordo Parcialmente; C – Concordo; CC – Concordo Completamente). 

Foi construída uma tabela com os dados fornecidos por cada grupo de intervenientes, 

mas devido à dimensão das mesmas estas foram colocadas no 0. A leitura de cada causa 

(linha da tabela) encontra-se a negrito e sublinhado o valor com maior frequência.  

Nesta parte do trabalho contruímos uma tabela onde estão sintetizados os dados dos 

três grupos. Assim, é facilitada a identificação de possíveis causas que podem vir a provocar 

indisciplina.  

Nesta tabela as causas também foram organizadas em seis categorias (causas de 

ordem escolar; causas de ordem política; causas de ordem pedagógica (professor); causas 

inerentes ao aluno; causas dependentes do contexto familiar e causas de ordem social da 

família). Os dados expressos nas categorias “Discordo Completamente” e “Discordo” não são 

causas da indisciplina, por isso, são expressos “Não”. Os dados mencionados nas variáveis 

“Concordo Parcialmente”, “Concordo” e “Concordo Completamente” são causas de 

indisciplina e são expressos em “Sim”. A causa, que for considerada pelos três intervenientes 

de, poder provocar indisciplina, encontram-se sombreadas a cinzento.  

Tabela 46 - Causas da indisciplina 

 
Diretores Coordenadores Professores 

Não Sim Não Sim Não Sim  

C
a
u

s
a

s
 d

e
 o

rd
e
m

 e
s
c

o
la

r 

Condições físicas inadequadas da escola 
n 10 3 9 4 224 79 

% 77 23,1 69,3 30,8 73,9 26,1 

Desajustamento nos horários de atividades 
escolares e do recreio 

n 9 4 8 5 140 163 

% 69,3 30,8 61,6 38,5 46,2 53,8 

Composição heterogéneas das turmas 
n 6 7 7 6 119 184 

% 46,2 53,9 53,9 46,2 39,2 60,7 

Clima/ambiente escolar desfavorável 
n 5 8 6 7 127 176 

% 38,5 61,6 46,2 53,9 41,9 58,1 

Regulamento disciplinar da escola rígido 
n 10 3 11 2 253 50 

% 77 23,1 84,7 15,4 83,5 16,5 

Regulamento disciplinar da escola tolerante 
n 8 5 7 6 158 145 

% 61,6 38,5 53,9 46,2 52,2 47,8 

Falta de um plano de prevenção/intervenção 
de indisciplina na escola 

n 7 6 3 10 102 201 

% 53,9 46,2 23,1 77 33,6 66,4 
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Diretores Coordenadores Professores 

Não Sim Não Sim Não Sim  

C
a

u
s

a
s

 d
e

 o
rd

e
m

 

p
o

lí
ti

c
a
 

Número elevado de alunos por turma 
n 3 10 4 9 20 283 

% 23,1 77 30,8 69,3 6,6 93,5 

Currículo demasiado extenso 
n 5 8 7 6 74 229 

% 38,5 61,6 53,9 46,2 24,4 75,5 

Programas desajustados aos anos de 
escolaridade 

n 5 8 4 9 104 199 

% 38,5 61,6 30,8 69,3 34,3 65,7 

Estatuto do aluno inadequado 
n 8 5 10 3 138 165 

% 61,5 38,5 76,9 23,1 45,5 54,5 

C
a
u

s
a

s
 d

e
 o

rd
e
m

 p
e
d

a
g

ó
g

ic
a

 (
p

ro
fe

s
s

o
r)

 

Método de trabalho do professor (abuso do 
método expositivo) 

n 6 7 6 7 171 132 

% 46,2 53,9 46,2 53,9 56,4 43,6 

Falta de capacidade do professor para 
motivar os alunos (aulas monótonas ou 
repetitivas) 

n 6 7 6 7 187 116 

% 46,2 53,9 46,2 53,9 61,7 38,3 

Falta de capacidade de comunicação por 
parte do professor (falar muito alto ou baixo 
e dispersar-se no assunto) 

n 5 8 6 7 187 116 

% 38,5 61,6 46,2 53,9 61,7 38,3 

Administração incorreta do espaço (sala) e 
tempo (aula, conteúdos), por parte do 
professor 

n 7 6 6 7 191 112 

% 53,9 46,2 46,2 53,9 63 37 

Professor demasiado autoritário 
n 8 5 8 5 224 79 

% 61,5 38,5 61,6 38,5 73,9 26,1 

Professor demasiado tolerante 
n 3 10 6 7 142 161 

% 23,1 77 46,2 53,9 46,9 53,1 

Professor inconsistente (injusto) 
n 2 11 2 11 151 152 

% 15,4 84,7 15,4 84,7 49,8 50,2 

Falta de capacidade do professor em 
identificar aluno(s) indisciplinado(s) 

n 4 9 5 8 200 103 

% 30,8 69,3 38,5 61,6 66,1 34 

Professor que não antecipa 
comportamentos indisciplinados de forma a 
preveni-los 

n 3 10 6 7 182 121 

% 23,1 77 46,2 53,9 60 40 

Falta de capacidade do professor em lidar 
com comportamentos indisciplinados sem 
interromper o normal funcionamento da aula 

n 3 10 3 10 175 128 

% 23,1 77 23,1 77 57,8 42,2 

Falta de formação alusiva à indisciplina, por 
parte do professor 

n 3 10 7 6 193 110 

% 23,1 77 53,9 46,2 63,7 36,3 

C
a
u

s
a

s
 i
n

e
re

n
te

s
 a

o
 a

lu
n

o
 

Problemas de ordem psicopatológica do 
aluno (distúrbios da personalidade e 
instabilidade emocional) 

n  13  13 12 291 

%  100  100 3,9 96 

Desinteresse e desmotivação do aluno pelos 
trabalhos escolares 

n  13  13 8 295 

%  100  100 2,6 97,3 

Falta de hábitos e de competências de 
estudo, por parte do aluno 

n  13 1 12 16 287 

%  100 7,7 92,3 5,3 94,7 

Aluno que frequenta a escola por imposição 
(ideia que a escola não serve para nada) 

n  13 1 12 37 266 

%  100,1 7,7 92,4 12,2 87,9 

Aluno desadaptado à turma (não se 
identifica com os colegas da turma) 

n 1 12 1 12 65 238 

% 7,7 92,4 7,7 92,4 21,5 78,6 

Aluno que não se identifica com o professor 
n 3 10 3 10 135 168 

% 23,1 77 23,1 77 44,6 55,4 

Aluno com falta de modelos 
comportamentais positivos (falta de valores 
morais, arrogância e exibicionismo) 

n  13  13 2 301 

%  100  100 0,6 99,4 

Aluno que se deixa influenciar por alunos 
perturbadores (más companhias) 

n  13  13 5 298 

%  100  100 1,7 98,3 

Aluno com uma ou mais retenções 
(dificuldades de aprendizagem) 

n 5 8 6 7 107 196 

% 38,5 61,6 46,2 53,9 35,3 74,8 
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Diretores Coordenadores Professores 

Não Sim Não Sim Não Sim  

 d
o

 c
o

n
te

x
to

 f
a

m
il

ia
r 

Aluno de abandono parental (abandono do 

pai, da mãe ou dos dois) 

n 3 10 3 10 33 270 

% 23,1 77 23,1 77 10,9 89 

Aluno com maus tratos no seio familiar 

(físicos ou psicológicos) 

n 3 10 2 11 28 275 

% 23,1 77 15,4 84,7 9,2 90,8 

Ausência de comunicação nas questões 

familiares e escolares entre os membros da 

família (falta de tempo para conversarem) 

n  13 1 12 21 282 

%  100 7,7 92,3 7 93 

Falta de participação dos Encarregados de 

Educação na vida escolar dos seus 

educandos 

n 1 12 1 12 23 280 

% 7,7 92,4 7,7 92,4 7,6 92,4 

Aluno com vida familiar desestruturada 
n  13 1 12 15 288 

%  100,1 7,7 92,4 4,9 95 

  
  

 C
a
u

s
a

s
 d

e
p

e
n

d
e

n
te

s
  

Pais autoritários 
n 7 6 8 5 166 137 

% 53,9 46,2 61,5 38,5 54,8 45,2 

Pais permissivos ou negligentes 
n 2 11 2 11 17 286 

% 15,4 84,7 15,4 84,7 5,6 94,4 

Ausência de supervisão ou de 

acompanhamento das atividades escolares, 

por parte dos familiares 

n  13 1 12 19 284 

%  100 7,7 92,4 6,2 93,8 

Falta de comparência dos pais/encarregados 

de educação quando solicitada pela escola 

n  13 1 12 27 276 

%  100 7,7 92,4 8,9 91,1 

C
a
u

s
a

s
 d

e
 o

rd
e
m

 s
o

c
ia

l 
d

a
 

fa
m

íl
ia

 

Famílias oriundas de outas culturas 
n 10 3 11 2 213 90 

% 76,9 23,1 84,6 15,4 70,3 29,8 

Famílias em situação de desemprego 
n 7 6 7 6 152 151 

% 53,8 46,2 53,9 46,2 50,1 49,9 

Famílias com elevado nível económico 
n 6 7 9 4 195 108 

% 46,2 53,9 69,2 30,8 64,4 35,6 

Famílias com baixos rendimentos 
económicos 

n 6 7 11 2 202 101 

% 46,2 53,9 84,6 15,4 66,6 33,4 

Famílias vítimas de racismo e excluídas da 
sociedade 

n 5 8 5 8 97 206 

% 38,5 61,6 38,5 61,6 32,1 68 

Famílias com problemas de álcool ou de 
drogas 

n 1 12 1 12 30 273 

% 7,7 92,3 7,7 92,3 9,9 90,1 

Outras. Quais? Esgotamento físico e psicológico dos 

docentes mais antigos  

n - - - - - 1 

% - - - - - - 

 

A maioria dos três intervenientes consideraram a causa de ordem escolar 

“clima/ambiente escolar desfavorável” como sendo a única das causas apresentadas que 

pode causar indisciplina.  

No entanto há duas causas em que a maioria dos participantes de dois grupos de 

intervenientes manifestam sendo causas de indisciplina: “composição heterogénea das 

turmas” diretores (53,8%) e professores (60,8%), a causa “falta de um plano de 

prevenção/intervenção de indisciplina na escola” coordenadores (77%) e professores 

(66,4%).  
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Nas causas de ordem política, a maioria dos participantes de cada grupo referiram que 

duas causas que podem causar indisciplina: o “número elevado de alunos por turma” e os 

“programas desajustados aos anos de escolaridade”. Ainda nestas causas a maioria dos 

diretores (61,6%) e professores (75,5%) mencionaram a causa “currículo demasiado extenso” 

como podendo também causar indisciplina.  

Relativamente às causas de ordem pedagógica a maioria dos intervenientes 

consideram duas causas que podem provocar indisciplina “professor demasiado tolerante” e 

o “professor inconsistente (injusto)”. 

As restantes causas explanadas no inquérito de ordem pedagógica, a maioria dos 

professores mencionaram não provocarem indisciplina, mas os diretores e coordenadores 

pronunciam-se ao contrário, sim, são causas que podem incitar indisciplina, principalmente: a 

“falta de capacidade do professor em identificar aluno(s) indisciplinado(s)”,  “professor que 

não antecipa comportamentos indisciplinados de forma a preveni-los” e a “falta de capacidade 

do professor em lidar com comportamentos indisciplinados sem interromper o normal 

funcionamento da aula”.   

É de salientar que a maioria dos três grupos de participantes referiam que a causa 

“professor demasiado autoritário” não causa indisciplina.  

 Os três grupos de intervenientes consideraram todas as causas inerentes ao aluno 

mencionadas no questionário, como causas de indisciplina.  

As causas dependentes do contexto familiar também foram consideradas, causas da 

indisciplina pelos três grupos de intervenientes com exceção da causa “pais autoritários”.  

Por fim, as causas de ordem social da família, os três intervenientes consideraram 

duas causas “famílias vítimas de racismo e excluídas da sociedade” e “famílias com 

problemas de álcool ou de drogas” como causas de provocarem indisciplina. 

Houve, ainda um professor que citou uma causa de indisciplina que não se inclui nas 

causas mencionadas no questionário, e classificou-a, concordo completamente, 

“esgotamento físico e psicológico dos docentes mais antigos”.  

Com estes dados obtivemos resposta à oitava questão de investigação “Quais as 

causas/fatores que levam os alunos a serem indisciplinados na sala de aula?” e foi atingido o 

objetivo “Identificar as causas/fatores que levam os alunos a ter atos indisciplinados na 

perspetiva dos intervenientes”.  

Mas, com estes dados também foi atingido o objetivo geral do estudo “Refletir sobre a 

indisciplina na sala de aula do primeiro ciclo, no distrito de Bragança” e parte do objetivo geral 

“Identificar as causas/fatores da indisciplina na sala de aulas do primeiro ciclo, no distrito de 

Bragança”. 
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2.1.7. Responsáveis pela indisciplina 

Para identificar os responsáveis pela indisciplina na sala de aula do primeiro ciclo, a 

questão catorze utilizou a escala de Likert de cinco categorias (NR – Nada Responsável; PR 

– Pouco Responsável; R – Responsável; MR – Muito Responsável; TR - Totalmente 

Responsável).  

A Tabela 47 foi elaborada com os dados fornecidos pelos três intervenientes. Ainda, 

para facilitar a leitura dos dados encontram-se a cinzento claro os responsáveis pela 

indisciplina na sala de aula, a cinzento os muito responsáveis e a cinzento-escuro os 

totalmente responsáveis pela indisciplina na sala de aula. Estão ainda a negrito e sublinhado 

os dados com maior frequência para cada grupo.  

Tabela 47 - Responsáveis pela indisciplina na sala de aula 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

Políticas educativas governamentais 

NR     6 2 
PR 1 7,7 3 23,1 51 16,8 
R 5 38,5 3 23,1 96 31,7 

MR 6 46,2 6 46,2 120 39,6 

TR 1 7,7 1 7,7 30 9,9 

Os alunos 

NR     1 0,3 
PR   1 7,7 24 7,9 
R 9 69,2 6 46,2 100 33 

MR 4 30,8 5 38,5 131 43,2 

TR   1 7,7 47 15,5 

Os professores 

NR   2 15,4 42 13,9 
PR 3 23,1 3 23,1 140 46,2 

R 8 61,5 6 46,2 103 34 
MR 2 15,4 2 15,4 17 5,6 
TR     1 0,3 

A família/encarregados de educação 

PR     10 3,3 
R 7 53,8 4 30,8 65 21,5 

MR 6 46,2 6 46,2 143 47,2 

TR   3 23,1 85 28,1 

A instituição (escola) 

NR   2 15,4 22 7,3 
PR 4 30,8 5 38,5 69 22,8 
R 7 53,8 3 23,1 143 47,2 

MR 2 15,4 3 23,1 59 19,5 
TR     10 3,3 

  

A maioria dos participantes consideram as “políticas educativas governamentais”, “os 

alunos” e “a família/encarregados de educação” de responsáveis pela indisciplina e 

classificaram-nos de responsável, muito responsável e totalmente responsável.  

Os alunos e a família/encarregados de educação foram os mais apontados como 

sendo os responsáveis tal como se verifica na análise feita à questão anterior.  

Para identificar qual a opinião dos participantes e quem é responsável pela indisciplina 

na sala de aulas do primeiro ciclo foi construída a Tabela 48. Os dados expressos nas 

variáveis Nada Responsável e Pouco Responsável não são responsáveis pela indisciplina, 
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por isso, são expressos “Não”. Os dados mencionados nas variáveis Responsável, Muito 

Responsável e Totalmente Responsável são responsáveis pela indisciplina estão expressos 

em “Sim”. 

Tabela 48 - Responsáveis pela indisciplina na sala de aula 

 
Diretores Coordenadores Professores 

Não Sim Não Sim Não Sim 

Políticas educativas governamentais 
n 1 12 3 10 57 246 

% 7,7 92,4 23,1 77 18,8 81,2 

Os alunos 
n  13 1 12 25 278 

%  100 7,7 92,4 8,2 91,8 

Os professores 
n 3 10 5 8 182 121 
% 23,1 76,9 38,5 61,5 60,1 39,9 

A família/encarregados de educação 
n  13  13 10 293 

%  100  100 3,3 96,8 

A instituição (escola) 
n 4 9 7 6 91 212 

% 30,8 69,2 53,8 46,2 30 70 

 

Assim, podemos confirmar com maior exatidão, que três intervenientes são 

responsáveis pela indisciplina “políticas educativas governamentais”, “alunos” e “ 

família/encarregados de educação”.  

A maioria dos professores (70%) e dos diretores (69,2) também aponta “a instituição 

escola” como sendo responsável pela indisciplina.  

A maioria dos professores (60,1%) referem que eles não são responsáveis, mas a 

maioria dos diretores (76,9%) e coordenadores (53,8%), referem que que eles também podem 

ser responsável pela indisciplina.  

Atendendo aos dados mencionados na Tabela 47 e Tabela 48 obtivemos resposta à 

nona questão de investigação “Quem são os responsáveis pela indisciplina na perspetiva dos 

vários intervenientes?” e também foi atingido o objetivo “Identificar os responsáveis pela 

indisciplina”.  

2.1.8. Estratégias de prevenção da indisciplina  

A comunidade educativa refere-se ao problema da indisciplina como sendo um dos 

aspetos mais difíceis e problemático para as escolas. 

Face à grande complexidade de manifestação da indisciplina, é necessário encontrar 

uma diversidade de respostas para a prevenir ou combater. Não há receitas ou fórmulas 

prontas para cada situação, independentemente de as situações poderem ser relacionadas. 

Cada caso (problema) é um caso, cabendo a cada agente educativo procurar mobilizar, em 

cada situação, a sua capacidade de reflexão, de diagnóstico, o bom senso e articulada no 

regulamento da escola, no sentido de encontrar as soluções mais adequadas para cada uma 

das situações. É também preciso, enquadrar o problema de acordo com as características e 
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condicionamentos do(s) aluno(s) que a provoca(m) ou da situação na qual se está a 

manifestar.  

Prevenir a indisciplina é essencialmente organizar as situações de cada aula, de gerir 

as atividades e dar relevância a um conjunto de atitudes relacionais, de forma a afastar ou 

anular as causas de perturbação ou de desvio por parte de um aluno ou vários alunos. Assim, 

a prevenção da indisciplina vai contribuir para a promoção e desenvolvimento pessoal e social 

de cada aluno, para a qualidade de vida e do bem-estar social nas escolas em geral. Desta 

forma, contribui em simultâneo, para a prevenção do insucesso, da desmotivação, do 

abandono escolar e de fenómenos de caráter social (delinquência e exclusão social). 

Este ponto está divido em duas questões, a questão quinze onde questiona os 

inquiridos sobre os agrupamentos, isto é, se os agrupamentos costumam realizar atividades 

de prevenção/combate da indisciplina e a questão dezasseis com a explanação de possíveis 

estratégias, que podem ajudar à prevenção da indisciplina.  

 Assim, a Tabela 49 contém dados dos três participantes sobre a realização ou não de 

atividades de prevenção de indisciplina nas salas de aulas do primeiro ciclo dos agrupamentos 

do distrito de Bragança.  

Tabela 49 - O agrupamento realiza atividades para prevenir a indisciplina 

 
Diretores Coordenadores Professores 

n % n % n % 

Sim 11 84,6 8 61,5 109 36 
Não 2 15,4 5 38,5 194 64 

 

A maioria dos diretores (84,6%) e dos coordenadores (61,5%) referem que os 

agrupamentos realizam atividades de prevenção de indisciplina. Mas, a maioria dos 

professores (64%) mencionaram que os agrupamentos não realizam atividades de prevenção 

da indisciplina nas salas de aulas do primeiro ciclo.  

A questão dezasseis dos questionários está dividida em trinta e sete subquestões e 

no final, existe uma subquestão aberta (Outra. Qual?), para os intervenientes acrescentarem 

estratégias de prevenção da indisciplina que não tenham sido mencionadas e constatam 

serem pertinentes. Estas estratégias são classificadas pelos inquiridos no final da sua 

redação.   

Para identificarmos as estratégias que podem prevenir a indisciplina, foi utilizada a 

escala de Likert de cinco categorias (DC – Discordo Completamente; D – Discordo; CP – 

Concordo Parcialmente; C – Concordo; CC – Concordo Completamente). 

Foi construída uma tabela com os dados fornecidos por cada grupo de intervenientes, 

mas devido à dimensão das mesmas estas foram colocadas no Anexo XI. A leitura de cada 

estratégia (linha da tabela) encontra-se a negrito e sublinhado o valor com maior frequência.  
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Nesta parte do trabalho contruímos a Tabela 50 onde estão sintetizados os dados dos 

três grupos. Assim, é facilitada a identificação de possíveis estratégias que podem prevenir 

ou combater a indisciplina. Ainda nesta tabela as estratégias referidas nos inquéritos foram 

organizadas em quatro categorias (estratégias de ordem escolar; estratégias de ordem 

pedagógica/professor; estratégias inerentes ao aluno; estratégias inerentes à 

família/encarregado de educação). Os dados expressos nas variáveis “Discordo 

Completamente” e “Discordo” não são considerados estratégias de prevenção da indisciplina, 

por isso, são expressos “Não”. Os dados mencionados nas variáveis “Concordo 

Parcialmente”, “Concordo” e “Concordo Completamente” são considerados estratégias de 

prevenção da indisciplina e são expressos em “Sim”.  

Tabela 50 - Opinião dos três intervenientes sobre as principais estratégias de prevenção da 
indisciplina  

 
Diretores Coordenadores Professores 

Não Sim Não Sim Não Sim  
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A escola deve envolver todos os agentes 
educativos na prevenção à indisciplina 

n  13  13 4 299 

%  100  100 1,3 98,7 

A escola deve adotar 
estratégias/comportamentos disciplinados que 
promovam a prevenção à indisciplina 

n  13  13 4 299 

%  100  100 1,3 98,7 

A escola deve fazer a divulgação dos 
comportamentos disciplinados adotados, junto 
dos alunos, encarregados de educação, 
professores e assistentes operacionais, para 
prevenir a indisciplina 

n  13  13 4 299 

%  100  100 1,3 98,7 

Os agentes educativos devem refletir sobre as 
causas de indisciplina e tentar melhorar as 
estratégias de prevenção 

n  13  13  303 

%  100  100  100,1 

A escola deve promover e apoiar os alunos 
para que sejam disciplinados 

n  13  13 2 301 

%  100  100 0,7 99,3 

A escola deve apoiar os professores para que 
os seus alunos possam ser disciplinados 

n  13  13 1 302 

%  100  100 0,3 99,7 

A escola deve apoiar as assistentes 
operacionais para que os alunos possam ser 
disciplinados 

n  13  13 1 302 

%  100  100 0,3 99,7 

A escola deve criar um clima/ambiente escolar 
adequado 

n  13  13  303 

%  100  100  99,9 

A escola deve promover uma relação social 
adequada entre professor/alunos, 
alunos/alunos e professor/encarregado de 
educação 

n  13  13  303 

%  100  100  100 
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Diretores Coordenadores Professores 

Não Sim Não Sim Não Sim  
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O professor deve estabelecer de forma clara um 
conjunto de regras disciplinares e 
procedimentos dentro da sala de aula com os 
alunos e encarregados de educação para 
prevenir a indisciplina 

n  13  13 2 301 

%  100  100 0,7 99,4 

O professor deve promover aprendizagens 
saudáveis, seguras e justas (um clima/ambiente 
pedagógico adequado e harmonioso) 

n  13  13 1 302 

%  100  100 0,3 99,7 

O professor deve planificar as aulas de forma a 
prevenir a indisciplina 

n  13  13 14 289 

%  100  100 4,6 95,4 

O professor deve antecipar possíveis 
comportamentos indisciplinados para prevenir 
a indisciplina 

n  13  13 20 283 

%  100  100 6,6 93,4 

O professor deve conversar com os alunos de 
forma moralizadora para evitar 
comportamentos indisciplinados 

n  13  13 2 301 

%  100  100 0,7 99,4 

O professor deve manter uma atitude vigilante 
de todos os alunos, sem concentrar demasiado 
tempo num pequeno grupo 

n  13 1 12 19 284 

%  100 7,7 92,4 6,3 93,8 

O professor deve ameaçar o aluno 
indisciplinado com um castigo 

n 6 7 5 8 124 179 

% 46,2 53,9 38,5 61,6 40,9 59,1 

O professor deve elogiar o aluno indisciplinado 
no momento de um comportamento adequado 

n 1 12 1 12 16 287 

% 7,7 92,4 7,7 92,3 5,3 94,7 

O professor deve contatar o encarregado de 
educação quando ocorre um ato de indisciplina 
do seu educando 

n  13  13 2 301 

%  100  100 0,7 99,3 

O professor deve conversar com o aluno 
indisciplinado no final da aula para repreende-
lo e evitar novos atos de indisciplina 

n  13  13 2 301 

%  100  100 0,7 99,3 

O professor deve olhar fixamente para o aluno 
que está a ter comportamentos inadequados 

n 2 11 3 10 93 210 

% 15,4 84,7 23,1 77 30,7 69,3 

O professor deve mudar o aluno indisciplinado 
de lugar 

n 1 12 4 9 80 223 

% 7,7 92,4 30,8 69,3 26,4 73,6 

O professor deve elogiar os alunos 
disciplinados 

n  13  13 3 300 

%  100  100 1 99 
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O aluno deve promover um ambiente de sã 
convivência na sala de aula (aluno/professor e 
aluno/outros alunos) 

n  13  13 1 302 

%  100  100 0,3 99,7 

O aluno deve colaborar ordeiramente nas 
atividades, respeitando o professor e colegas (a 
vez de falar…) 

n  13  13 1 302 

%  100  100 0,3 99,6 

O aluno devem promover a disciplina, 
conhecendo, respeitando e cumprindo as 
regras estabelecidas no Regulamento Interno 
do Agrupamento e do Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar 

n  13  13 3 300 

%  100  100 1 99 

Os alunos devem respeitar e fazer cumprir as 
regras disciplinares e procedimentos adotados 
para prevenir a indisciplina na sala de aula 

n  13  13 2 301 

%  100  100 0,7 99,4 

O aluno deve estar sentado no seu lugar 
adequadamente com uma postura correta (sem 
vaguear pela sala, virado para os lados ou para 
trás…) 

n  13  13 2 301 

%  100  100 0,7 99,4 

O aluno deve ser pontual e assíduo às aulas 
n  13  13 2 301 

%  100  100 0,7 99,3 

O aluno deve entrar e sair da sala ordeiramente 
(sem gritar, empurrar os colegas, a correr…) 

n  13  13 2 301 

%  100  100 0,7 99,4 

O aluno deve preservar o material dos colegas, 
da escola e professor 

n  13  13 1 302 

%  100  100 0,3 99,7 

O aluno não deve utilizar telemóveis, material 
vídeo ou áudio durante as aulas 

n  13  13 5 298 

%  100  100 1,6 98,4 
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Diretores Coordenadores Professores 

Não Sim Não Sim Não Sim  
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O encarregado de educação devem promover a 
disciplina, conhecendo, respeitando e 
cumprindo as regras estabelecidas no 
Regulamento Interno do Agrupamento e do 
Estatuto do Aluno e Ética Escolar 

n  13  13 3 300 

%  100  100 1 99 

Os encarregados de educação devem respeitar 
e fazer cumprir as regras disciplinares e 
procedimentos adotados para prevenir a 
indisciplina na sala de aula 

n  13  13 2 301 

%  100  100 0,7 99,4 

O encarregado de educação deve promover no 
seu educando uma cultura de trabalho, 
empenho e de autovalorização 

n  13  13 1 302 

%  100  100 0,3 99,7 

O encarregado de educação deve manter-se 
informado acerca da vida escolar do seu 
educando (atitudes, atividades realizadas na 
sala/escola, conhecimentos adquiridos…) 

n  13  13  303 

%  100  100  100 

O encarregado de educação deve comparecer 
na escola sempre que a sua presença seja 
solicitada 

n  13  13  303 

%  100  100  100 

O encarregado de educação deve verificar 
regularmente o material escolar e mostrar-se 
ativo na aquisição dos conhecimentos em casa 

n  13  13  303 

%  100  100  100 

Outras. Quais? Dar espaço ao aluno para refletir sobre 

os seus atos 

n - - - - - 1 

% - - - - - - 

O encarregado de educação deve confiar mais nos 
professores 

n - - - - - 1 

% - - - - - - 

 

A maioria dos inquiridos dos três grupos referiram que todas as estratégias 

mencionadas no questionário podem promover a prevenção da indisciplina.   

É de salientar que houve bastantes professores a discordar de três estratégias de 

prevenção da indisciplina: “o professor deve ameaçar o aluno indisciplinado com um castigo” 

(40,9%), “o professor deve olhar fixamente para o aluno que está a ter comportamentos 

inadequados” (30,7%) e “o professor deve mudar o aluno indisciplinado de lugar” (26,4%). 

A estratégia de que os diretores (46,2%) e os coordenadores (38,5%) mais 

discordaram foi “o professor deve ameaçar o aluno indisciplinado com um castigo”.  

Os professores mencionaram ainda outras duas estratégias de prevenção da 

indisciplina: “dar espaço ao aluno para refletir sobre os seus atos” e “o encarregado de 

educação deve confiar mais nos professores”.  

Assim, obtivemos resposta à décima questão de investigação “Quais as estratégias 

que cada interveniente adota para prevenir/combater a indisciplina?” e foi atingido o objetivo 

“Identificar quais as estratégias que os diretores, coordenadores do primeiro ciclo e 

professores do primeiro ciclo, de educação adotam ou julgam que deveriam ser adotadas para 

prevenir, combater ou atenuar os atos indisciplinados dos alunos”. 

Ainda, com estes dados também foi atingido o objetivo geral do estudo “Procurar 

encontrar estratégias para prevenir, colmatar ou atenuar a indisciplina na sala de aula”.  
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2.2. Consistência interna 

O questionário apresentado junto dos intervenientes deste estudo inclui uma grande 

variedade de subquestões, em que os participantes apresentam a sua opinião sobre o grau 

de gravidade dos comportamentos entendidos como indisciplina (questão 12), sobre as 

causas da indisciplina (questão 13), sobre as entidades responsáveis pela indisciplina 

(questão 14) e sobre as possíveis estratégias para prevenir a indisciplina (questão 16).  

O estudo da consistência interna recaiu sobre estas questões devido a serem 

importantes para o estudo e de sustentar com maior rigor as perguntas de investigação e os 

objetivos referidos.  

Com o objetivo de apresentar escalas fiáveis obtidas a partir destas subquestões, 

impõe-se desta forma, a análise da consistência interna das subquestões presentes em cada 

questão pela avaliação do grau de uniformidade das respostas dos indivíduos. Quando há 

consistência interna das subquestões de uma escala, as diferenças existentes entre as 

respostas decorrem da diversidade de opiniões e não porque o inquérito é confuso e pode 

levar a diferentes interpretações (Pestana & Gageiro, 2008).  

Uma das medidas de consistência interna mais usadas é o alfa de Cronbach 

(Cronbach, 1951) dada pela «correlação esperada entre os itens da escala usada e outras 

escalas hipotéticas do mesmo universo, com igual número de itens, que meçam a mesma 

característica» (Pestana & Gageiro, 2008). O coeficiente alfa é inferior a 1 e um bom indicador 

da existência de consistência interna dos itens é se o valor do coeficiente é superior a 0.7 

(Pallant, 2005; Pestana & Gageiro, 2008).  

Na Tabela 51 apresentam-se os valores obtidos para o coeficiente alfa de Cronbach 

nas quatro questões de interesse: 

Tabela 51 - Análise de consistência interna 

Questão N.º de itens Alfa de Cronbach 
Valor máximo do alfa se 
algum item for excluído 

12. Grau de gravidade dos  
comportamentos 

48 0,948 0,949 

13. Causas da indisciplina 46 0,871 0,873 

14. Entidades responsáveis 
pela indisciplina 

5 0,589 0,589 

16. Estratégias para a 
prevenção da indisciplina 

38 0,933 0,936 

 

Os resultados obtidos permitem concluir que as subquestões presentes nas questões 

12, 13 e 16 apresentam uma boa consistência interna, enquanto para a questão 14 a 
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consistência interna é considerada aceitável. Como o valor máximo do coeficiente alfa quando 

alguma subquestão é eliminada não é muito superior ao valor do coeficiente para todas as 

subquestões, consideramos válidas todas as subquestões na construção das escalas nas 

secções seguintes. 

2.2.1. Metodologia da consistência interna 

A validação da consistência interna das subquestões presentes nas questões 12, 13 

e 16 permite atribuir fiabilidade às escalas associadas a essas questões. As subquestões em 

cada questão devem ser todas do mesmo tipo, com a atribuição de um valor numérico a cada 

nível de resposta possível. O valor ou score na escala para cada indivíduo é dado pela soma 

das respostas nas várias subquestões desde que os níveis meçam a característica em estudo 

no mesmo sentido em todas as subquestões.  

As subquestões em análise são do tipo Likert (Likert, 1932; Fortin, 2009) com cinco 

níveis codificados de 1 a 5 de acordo com o grau de gravidade atribuído aos comportamentos 

descritos nas subquestões da questão 12, ou de acordo com o nível de concordância de que 

a subquestão da questão 13 é uma causa de indisciplina, ou de acordo com o nível de 

concordância de que a subquestão da questão 16 é uma estratégia para a prevenção da 

indisciplina. 

Obtidas as três escalas, procede-se em primeiro lugar a uma análise descritiva dos 

resultados obtidos para os participantes. Segue-se a análise inferencial com a realização de 

testes de comparação dos valores obtidos nas escalas para Diretores, Coordenadores e 

Professores com vista a analisar se há diferenças significativas entre os scores médios nas 

escalas para as três categorias de participantes. A técnica estatística utilizada é a análise de 

variância a um fator, ou seja, ANOVA (one-way).  

Uma variável qualitativa, como a categoria dos participantes, é usualmente designada 

de fator e é composto por diferentes níveis ou grupos. A análise de variância é semelhante a 

um teste t, e é usada quando temos mais de dois grupos e pretendemos comparar as médias 

de uma variável numérica nos vários grupos (Pallant, 2005). A técnica one-way ANOVA 

analisa qual o efeito de um único fator na variável numérica em estudo (Pestana & Gageiro, 

2008).  

Consideramos igualmente importante a análise dos valores nas escalas para outros 

dos fatores registados pelo questionário, desde o género dos participantes até à perceção 

que têm sobre a evolução da indisciplina (questões 2 a 10). 

Atendendo ao baixo número de indivíduos Diretores e Coordenadores, e atribuindo 

mais interesse/importância às perceções dos Professores sobre a indisciplina dado que têm 
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um contacto mais direto/estreito e frequente com os alunos, optamos por focar a análise dos 

scores nas escalas apenas para os participantes Professores. 

2.2.2. Comparação das escalas por categoria 

A análise das escalas inicia-se com a comparação dos resultados dos participantes 

das diferentes categorias com vista a examinar se este fator tem efeito nos dados obtidos. Na 

Tabela 52 encontram-se as principais medidas descritivas dos resultados das escalas para os 

três grupos. Os scores da escala “Grau de gravidade dos comportamentos” variam entre 48 

e 240, os scores da escala “Causas da indisciplina” variam entre 46 e 230 e os scores da 

escala “Estratégias para prevenção da indisciplina” variam entre 38 e 190 pontos. 

Tabela 52 - Medidas descritivas das escalas 

Escala Categoria n média desvio-padrão 

Grau de gravidade dos 
comportamentos 

Diretor 13 163,00 18,912 

Coordenador 13 170,00 16,753 

Professor 303 170,06 18,705 

Causas da indisciplina 

Diretor 13 149,23 20,809 

Coordenador 13 142,85 10,908 

Professor 303 143,62 18,619 

Estratégias para  
prevenção da indisciplina 

Diretor 13 166,77 13,553 

Coordenador 13 168,23 13,596 

Professor 303 164,22 16,812 

 

A análise de variância a um fator permite testar a igualdade das médias das escalas 

para as três categorias. Utilizando esta técnica verifica-se que não existem diferenças 

significativas entre as médias nas três categorias da escala “Grau de gravidade dos 

comportamentos” (F(2,236)=.894, p=.410), “Causas da indisciplina” (F(2,326)=.594, p=.553) 

e “Estratégias para a prevenção da indisciplina” (F(2,326)=.494, p=.611). 

2.3. Análise dos resultados nas escalas para os professores 

Os professores são os agentes educativos mais próximos dos alunos, criando laços 

especiais com os mesmos dado o contacto frequente que têm. Por essa razão atribuímos 

especial importância à perceção que os professores têm sobre a indisciplina na escola. Desta 

forma, pretendemos averiguar se os scores médios das escalas em grupos distintos de 
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professores diferem significativamente entre si. Os grupos de professores considerados são 

os grupos definidos pelas variáveis, ou fatores, recolhidas das questões 2 a 10 do 

questionário. 

A análise do efeito/impacto de cada variável na escala “Grau de gravidade dos 

comportamentos” é feita usando o teste t no caso de variáveis dicotómicas, ou usando a 

técnica de análise de variância a um fator se a variável apresenta mais de dois grupos. A 

Tabela 53 apresenta os resultados das análises realizadas para cada fator, com o teste à 

igualdade dos scores médios na escala “Grau de gravidade dos comportamentos” nos grupos 

do fator: 

Tabela 53 - Análise da escala “Grau de gravidade dos comportamentos” 

Variável/Fator Resultados 

Género t(301)=.619, p=.536, d=.11 

Habilitações literárias F(2,300)=1.169, p=.312, ηp
2=.008 

Categoria profissional F(2,300)=1.119, p=.328, ηp
2=.007 

Tempo de serviço F(3,299)=2.108, p=.099**, ηp
2=.021 

N.º dias da semana em que há indisciplina F(5,297)=2.110, p=.064**, ηp
2=.034 

N.º médio de alunos indisciplinados F(5,297)=3.992, p=.002*, ηp
2=.063 

Género dos alunos mais indisciplinados F(2,300)=1.432, p=.240, ηp
2=.009 

Período do dia com mais indisciplina F(3,299)=.482, p=.695, ηp
2=.005 

Perceção de evolução da indisciplina F(2,300)=586, p=.625, ηp
2=.006 

* diferença significativa ao nível 5% 

** diferença significativa ao nível 10% 

De acordo com estes resultados, verifica-se que existem diferenças significativas nos 

scores da escala “Grau de gravidade dos comportamentos” para a variável relativa ao número 

de alunos indicados pelos professores que, em média, têm comportamento indisciplinado no 

ano letivo em que o questionário foi aplicado. A realização do teste post-hoc Tukey HSD 

permite concluir que os professores que referiram ter mais de oito alunos indisciplinados 

apresentam score na escala superior aos grupos de professores que indicaram até seis alunos 

indisciplinados (máximo p=.001), mas não apresenta score significativamente superior aos 

professores que referiram sete ou oito alunos indisciplinados (p=.057). Deste modo, podemos 

inferir que um elevado número de alunos indisciplinados está relacionado com uma atribuição 

de um maior grau de gravidade de indisciplina aos comportamentos indicados no questionário. 

Os resultados das análises estatísticas à igualdade dos scores médios na escala 

“Causas da indisciplina” nos grupos de cada fator encontram-se na Tabela 54.  
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Tabela 54 - Análise da escala “Causas da indisciplina” 

Variável/Fator Resultados 

Género t(301)=3.177, p=.002*, d=.63 

Habilitações literárias F(2,300)=5.754, p=.004*, ηp
2=.037 

Categoria profissional F(2,300)=.542, p=.582, ηp
2=.004 

Tempo de serviço F(3,299)=.215, p=.886, ηp
2=.002 

N.º dias da semana em que há indisciplina F(5,297)=3.026, p=.011*, ηp
2=.048 

N.º médio de alunos indisciplinados F(5,297)=2.357, p=.040*, ηp
2=.038 

Género dos alunos mais indisciplinados F(2,300)=.713, p=.491, ηp
2=.005 

Período do dia com mais indisciplina F(3,299)=2.160, p=.093**, ηp
2=.021 

Perceção de evolução da indisciplina F(3,299)=1.389, p=.246, ηp
2=.014 

* diferença significativa ao nível 5% 

** diferença significativa ao nível 10% 

As análises mostram que existem diferenças significativas entre os grupos de diversos 

fatores. Quanto ao género, verificou-se que os scores na escala “Causas da indisciplina” são 

superiores para os professores do género masculino (M=152.6, SD=12.94) do que para o 

género feminino (M=142.4, SD=18.96). Com a realização do teste post-hoc Tukey HSD, 

verifica-se que os professores com mestrado ou doutoramento apresentam score na escala 

superior aos professores com bacharelato ou licenciatura (p=.003) e superior aos professores 

com alguma pós-graduação (p=.027). Apesar de a análise de variância a um fator ter detetado 

diferenças entre os scores na escala para os grupos de professores que referiram diferentes 

números de dias da semana com indisciplina ou diferentes números médios de alunos 

indisciplinados, o teste post-hoc Tukey HSD não detetou diferenças significativas entre esses 

grupos (mínimo p=.119 para o número de dias da semana com indisciplina e mínimo p=.115 

para o número médio de alunos indisciplinados). 

Por fim, os resultados dos testes à igualdade dos scores médios na escala “Estratégias 

para a prevenção da indisciplina” nos grupos de cada fator encontram-se na Tabela 55.  

.  
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Tabela 55 - Análise da escala “Estratégias para a prevenção da indisciplina” 

Variável/Fator Resultados 

Género t(301)=2.776, p=.006*, d=.49 

Habilitações literárias F(2,300)=2.734, p=.067**, ηp
2=.018 

Categoria profissional F(2,300)=1.443, p=.238, ηp
2=.010 

Tempo de serviço F(3,299)=1.115, p=.343, ηp
2=.011 

N.º dias da semana em que há indisciplina F(5,297)=.406, p=.845, ηp
2=.007 

N.º médio de alunos indisciplinados F(5,297)=1.665, p=.143, ηp
2=.027 

Género dos alunos mais indisciplinados F(2,300)=4.739, p=.009*, ηp
2=.031 

Período do dia com mais indisciplina F(3,299)=1.875, p=.134, ηp
2=.018 

Perceção de evolução da indisciplina F(3,299)=.181, p=.909, ηp
2=.002 

* diferença significativa ao nível 5% 

** diferença significativa ao nível 10% 

Mais uma vez, verifica-se que os dois géneros dos professores apresentam valores 

significativamente diferentes na escala “Estratégias para a prevenção da indisciplina”, mas 

são os professores do género feminino (M=165.2, SD=16.69) que apresentam score superior 

ao género masculino (M=157.1, SD=16.19). O teste post-hoc Tukey HSD permitiu igualmente 

verificar que, quanto ao género dos alunos que os professores responderam como sendo os 

mais indisciplinados, os professores que referiram as raparigas obtiveram um score na escala 

superior aos professores que referiram os rapazes (p=.007) e superior aos professores que 

não consideravam haver um género mais indisciplinado do que outro (p=.047). 

Das análises apresentadas nesta secção destaca-se, ainda, que o tempo de serviço 

dos professores ou a perceção que têm sobre a evolução da indisciplina não tem efeito nos 

scores obtidos nas três escalas construídas. Os dados recolhidos permitem, portanto, concluir 

que a experiência dos professores e a sua avaliação da evolução da indisciplina não têm 

impacto sobre o grau de gravidade de indisciplina que atribuem aos comportamentos dos 

alunos, ou sobre a importância das causas da indisciplina, ou, ainda, sobre a concordância 

com as possíveis estratégias de prevenção de indisciplina apresentadas no questionário. 
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Conclusões 

A problemática da indisciplina nos dias de hoje suscita muita atenção e provoca 

bastantes problemas às escolas. Desta forma, esta atinge todos os elementos que estão 

envolvidos no processo educativo de uma criança.  

A escola tem o dever de proporcionar a todas as crianças a sua integração. Nesta 

existe uma mistura de culturas, saberes, diferenças e também de objetivos que podem causar 

comportamentos desviantes. Assim, a escola deve contribuir para o desenvolvimento físico, 

psíquico, intelectual e social de cada aluno, para que este seja bem inserido na sociedade. A 

sociedade obedece a normas, baseadas em regras de atuação, de comportamentos, de saber 

estar e de convivência com o outro. A família é a primeira entidade a assumir o papel da 

socialização da criança e a escola continua essa missão. Desta forma, os professores não 

têm exclusivamente a função de transmitir determinados conhecimentos, mas também a de 

educar, a de ensinar a estar numa sociedade que se pretende «ordenada e harmónica» 

(Estrela, 2002, p. 17). Por isso, os professores do primeiro ciclo, logo no primeiro ano de 

escolaridade, juntamente com a família têm uma missão difícil que é ensinar os alunos a ser 

pessoas únicas e que sejam inseridas numa sociedade com normas próprias.  

Mas, a disciplina na sala de aula não deve servir apenas para criar condições de uma 

aprendizagem agradável e exemplar. Esta deve também servir para a construção de uma 

personalidade íntegra com normas e valores morais. Por isso, dentro de uma sala de aula 

deve-se criar um clima agradável, democrático e aberto ao diálogo com respeito mútuo entre 

todos. Esta deve ser a estratégia pedagógica escolhida pelo professor no início do ano letivo 

e ciclo com a ajuda de todos os outros os intervenientes no processo educativo do aluno.  

Apesar disto, verificamos que a indisciplina é um problema bastante frequente neste 

momento, por isso tornou-se relevante conhecer a perceção dos intervenientes do estudo 

acerca do assunto. Dada a complexidade do problema da indisciplina, não houve a pretensão 

de valorizar aspetos em detrimento de outros, apenas assentar o estudo e a análise dos 

resultados num quadro teórico, embora já conhecido, mas convergente com as inquietações 

dos intervenientes.  

Com o presente estudo pretendeu-se contribuir para a compreensão do fenómeno 

circunscrevendo-o ao espaço da sala de aula do primeiro ciclo, investigando alguns aspetos 

que nos puderam conduzir a uma reflexão sobre a existência da indisciplina e a sua evolução, 

os comportamentos mais indisciplinados e a sua gravidade, as causas/fatores, os 

responsáveis e estratégias/prática pedagógica de forma a combater a indisciplina.  
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Por isso, nesta fase final da realização deste trabalho, apresentam-se algumas 

conclusões e reflexões sobre a investigação. A primeira conclusão resultante da análise dos 

resultados é que existe indisciplina nas salas de aulas do primeiro ciclo, a maioria dos 

diretores e coordenadores referem um a dois dias e os professores três a cinco dias por 

semana. No entanto, é de salientar que houve 57 professores (18,8%) que mencionaram não 

existir indisciplina na sua sala de aula.  

A segunda conclusão que se pode retirar neste estudo é que são os rapazes os mais 

indisciplinados e a indisciplina acontece mais durante o período da tarde.  

A terceira conclusão retirada dos resultados analisados é que a indisciplina está a 

aumentar na sala de aulas do primeiro ciclo.  

A quarta conclusão retirada dos resultados é o entendimento (conceito) que os 

intervenientes têm da indisciplina e o grau de gravidade desses comportamentos. Os 

comportamentos considerados indisciplinados e com o maior grau de gravidade (gravíssimo) 

são: realizar tarefas sem a permissão do professor, como o uso de aparelhos eletrónicos 

(telemóvel…); intervir inadequadamente a fazer comentários ou usar vocabulário impróprio, 

para interromper a aula propositadamente e causar agitação na turma; desrespeitar os 

colega(s), o  professor e assistentes operacionais, como por exemplo ser rude, gozar com o 

professor, discutir com o professor, gozar com as assistentes operacionais; danificar material 

do professor (rasgar, amachucar…) ou da escola (riscar mesas e cadeiras…); fazer ameaças 

a colega(s),  ao professor ou as assistentes operacionais como, por exemplo, verbais 

(alterando o tom de voz e mandando calar os colega(s), professor e assistentes operacionais) 

ou usar gestos obscenos; agredir verbalmente e fisicamente os colega(s),  o  professor e 

assistentes operacionais como, por exemplo, verbalmente (proferindo palavras impróprias e 

obscenas) fisicamente (empurrar e aleijar); sair da sala de aula a dizer palavrões ou aos 

pontapés às mesas e porta.  

Partindo de alguns pressupostos teóricos relacionados com o(s) conceito(s) de 

indisciplina, baseados em autores como Amado (2001), Lopes & Rutherford (2001), Estrela 

(2002), Caeiro & Delgado (2005), Veiga (2007), Freire & Amado (2009), e Carita & Fernandes 

(2012), verificamos que os intervenientes na nossa pesquisa são concordantes com os 

autores em considerar que o fenómeno da indisciplina é caracterizado pela subjetividade. 

Com efeito, verificou-se a existência de diferentes conceções de indisciplina, na medida em 

que situações consideradas graves para alguns não o são para outros.  

A quinta conclusão retirada da análise dos resultados está relacionada com as 

causas/fatores que mais influenciam os atos de indisciplina. Estas podem ter diversas origens: 

sociais, culturais, políticas, familiares, liderança escolar, dinâmica do grupo-turma e ainda, da 

natureza da relação e da interação pedagógicas na sala de aula. Neste estudo, de entre as 
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causas de ordem escolar, a mais referida foi o clima/ambiente escolar desfavorável. Nas 

causas de ordem política, o número elevado de alunos por turma e os programas 

desajustados aos anos de escolaridade. Nas causas de ordem pedagógica, o professor 

demasiado tolerante e professor inconsistente (injusto). Nas causas inerentes ao aluno, 

problemas de ordem psicopatológica do aluno (distúrbios da personalidade e instabilidade 

emocional); desinteresse e desmotivação do aluno pelos trabalhos escolares; falta de hábitos 

e de competências de estudo por parte dos alunos; aluno que frequenta a escola por 

imposição (ideia que a escola não serve para nada); aluno desadaptado à turma (não se 

identifica com os colegas da turma); aluno que não se identifica com o professor; aluno com 

falta de modelos comportamentais positivos (falta de valores morais, arrogância e 

exibicionismo); aluno que se deixa influenciar por alunos perturbadores (más companhias) e 

aluno com uma ou mais retenções (dificuldades de aprendizagem). Nas causas dependentes 

do contexto familiar, aluno de abandono parental (abandono do pai, da mãe ou dos dois); 

aluno com maus tratos no seio familiar (físicos ou psicológicos); ausência de comunicação 

nas questões familiares e escolares entre os membros da família (falta de tempo para 

conversarem); falta de participação dos Encarregados de Educação na vida escolar dos seus 

educandos; aluno com vida familiar desestruturada; pais permissivos ou negligentes; ausência 

de supervisão ou de acompanhamento das atividades escolares, por parte dos familiares e 

falta de comparência dos pais/encarregados de educação quando solicitada pela escola. Nas 

causas de ordem social da família, famílias vítimas de racismo e excluídas da sociedade e 

famílias com problemas de álcool ou de drogas. Atendendo aos pressupostos teóricos dos 

autores Amado (2001); Lopes & Rutherford (2001); Estrela (2002); Caeiro & Delgado (2005); 

Veiga (2007); Freire & Amado (2009); Aires (2010); Carita & Fernandes (2012); Amado & 

Freire (2014), as causas de ordem pedagógica também podem provocar indisciplina, no 

entanto os professores inquiridos neste estudo não referem essas causas, mas os diretores 

dos agrupamentos e os coordenadores de departamento do primeiro ciclo já as citam como 

causas de indisciplina.  

A sexta conclusão refere-se aos responsáveis pela ocorrência da indisciplina na sala 

de aula do primeiro ciclo, os resultados do estudo explanam com maior expressão as políticas 

educativas governamentais, os alunos e a família/encarregados de educação dos alunos.  

A sétima conclusão retirada dos resultados são as estratégias que devem ser usadas 

para prevenir ou combater a indisciplina na sala de aula do primeiro ciclo. A maioria dos 

intervenientes no estudo referiram que todas as estratégias mencionadas no questionário são 

válidas para prevenir a indisciplina. As três estratégias que foram menos mencionadas, isto 

é, que devem ser menos usadas para prevenir ou combater a indisciplina são: o professor 

deve ameaçar o aluno indisciplinado com um castigo; o professor deve olhar fixamente para 
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o aluno que está a ter comportamentos inadequados e o professor deve mudar o aluno 

indisciplinado de lugar. 

A oitava conclusão é retirada das subquestões das questões 12, 13 e 16 que 

apresentaram uma boa consistência interna. Desta forma, permite-nos referir que estas 

subquestões presentes nestas questões apresentam fiabilidade associadas às escalas destas 

questões.  

Outra conclusão é retirada da análise dos resultados nas escalas para os professores 

(grau de gravidade dos comportamentos, causas da indisciplina e estratégias para a 

prevenção da indisciplina), onde estas apresentam diferenças significativas nos seus scores. 

Portanto, as perguntas de investigação foram todas respondidas e os objetivos 

propostos todos atingidos.  

Um grande caminho ainda falta percorrer quer a nível da escola, das políticas 

educativas, dos professores, das famílias, da sociedade em geral e dos próprios alunos para 

que estes possam ter sucesso educativo, serem disciplinados e serem integrados na 

sociedade.  

Após a conclusão desta investigação, pensámos que proporcionamos um pequeno 

contributo para melhorar a articulação do tema com a realidade escolar onde se realizou o 

estudo e que nos proporcionou diferentes perspetivas para prevenir e combater a indisciplina.  

Naturalmente que esta investigação tem as suas limitações, uma delas foi a de não se 

ter conseguido abranger toda a população (todos os diretores dos agrupamentos de escolas, 

todos os coordenadores de departamento do primeiro ciclo e todos os professores do primeiro 

ciclo do distrito de Bragança), pois faltam um diretor, um coordenador, setenta e nove 

professores que não responderam ao questionário e quatro questionários do grupo dos 

professores foram anulados. A falta de tempo do autor, decorrente das dificuldades de 

conciliar o trabalho profissional com a pesquisa, limitou a profundidade da análise realizada. 

De seguida, propõem-se algumas sugestões para o desenvolvimento de possíveis 

trabalhos de investigação nesta área no distrito de Bragança. 

Uma das investigações possíveis a realizar, com uma amostra representativa da 

população estudantil do primeiro ciclo, dos respetivos pais/encarregados de educação e de 

uma forma generalizada dos restantes membros que participam na comunidade educativa, 

para que se possam generalizar as conclusões e compreender melhor o fenómeno da 

indisciplina no distrito de Bragança.  

Também seria pertinente efetuar comparações entre os diferentes ciclos e anos de 

escolaridade, de forma a averiguar diferenças específicas que permitam prevenir e combater 

a indisciplina com maior rigor.  
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Sugerimos, ainda, que as escolas, associações de estudantes e as associações de 

pais promovam sessões onde se possa debater e refletir sobre o tema e que tentem encontrar 

as causas e estratégias para prevenir a indisciplina.   

A educação melhora-se com a participação de todos os cidadãos. 
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Anexos





 

 Lista de temas identificados 

 

Temas identificados 

Existência de indisciplina; 

Entendimento e grau de gravidade da indisciplina; 

Causas da indisciplina; 

Responsáveis pela indisciplina; 

Estratégias de prevenção da indisciplina; 

 

  



 

  



 

 Subtemas definidos por cada tema 

Temas  Categorias  

Existência de indisciplina 

Questões para identificar a existência ou não de indisciplina: 

 Quantos dias úteis por semana costuma haver 

indisciplina; 

 Média de quantos alunos com comportamentos 

indisciplinados por sala; 

 O género com comportamentos mais indisciplinado; 

 O período do dia em que se manifestam mais os 

comportamentos indisciplinado; 

 O percurso da indisciplina.   

Entendimento e grau de 

gravidade da indisciplina 

Entrar na sala de aula 

Sair do lugar sem permissão 

Realizar tarefas sem a permissão  

Desatenção 

Comunicar de forma não verbal com o(s) colega(s) 

Intervir inadequadamente 

Desrespeitar os colega(s), professor e assistentes  operacionais 

Danificar material 

Fazer ameaças a colega(s), professor e assistentes  operacionais 

Agride verbalmente e fisicamente os colega(s), professor e 

assistentes  operacionais 

Sair da sala de aula 

Causas da indisciplina 

Causas de ordem escolar  

Causas de ordem pedagógica (professor) 

Causas inerentes ao aluno 

Causas dependentes do contexto familiar 

Causas de ordem social  

Causas de ordem política 



 

Responsáveis pela 

indisciplina 

Agentes que intervêm na escola:  

 Ministério da educação; 

 Alunos; 

 Professores; 

 Família/encarregado de educação; 

 Escola. 

Estratégias de prevenção 

da indisciplina 

Estratégias de ordem escolar (diretor) 

Estratégias pedagógica de ordem pedagógica (professor) 

Estratégias inerentes ao aluno 

Estratégias inerentes aos encarregados de educação 

 

  



 

 Banco de questões 

Primeira versão do inquérito 

Introdução  

Alfredo José Ramos Ruano, aluno que frequenta o Doutoramento em Ciências da 
Educação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Este inquérito destina-se à recolha de dados, para a elaboração de uma Tese subordinada 
ao tema: A indisciplina na sala de aula no primeiro ciclo no distrito de Bragança, sob a 
orientação do Professor Doutor Armando Loureiro e do Professor Doutor José Lopes. 

A sua colaboração é de extrema utilidade. Por favor, responda com sinceridade. 
Informamos que os dados obtidos são absolutamente confidenciais e comprometo-me a 

fazer chegar os resultados deste estudo assim que o mesmo se dê por concluído. Não escreva 
o seu nome em parte alguma. O questionário é anónimo.  

Agradecendo antecipadamente a sua colaboração neste estudo, apresento os meus 
cordiais cumprimentos.  

 

Dados de identificação 

 

Caracterização dos participantes 

Dados de identificação 

 Idade ______________ anos 
 

 Género 

Masculino .................... O Feminino ..................... O 
Dados académicos 

 Habilitações literárias: 

Bacharelato ............ O Licenciatura ..... O Pós-graduação .. O 
Mestrado ................ O Doutoramento .. O 

Dados Profissionais 
 Categoria profissional: 

Contratado .. O Quadro de Zona Pedagógica  ... O Quadro de Agrupamento  .. O 
 

 Tempo de serviço (em anos até 31 de agosto de 2015): 

1 a 5 anos .............. O 6 a 10 anos ...... O 11 a 15 anos ...... O 
16 a 20 anos  ......... O 21 a 25 anos .... O 26 a 30 anos ...... O 
Mais de 30 anos ..... O 
 

Existência de indisciplina 
 

 Com que frequência ocorrem atos de indisciplina na sala de aula, no ano que decorre 
(dias úteis de uma semana)? 

Nunca .............. O Um dia  ............ O Dois dias ............ O 
Três dias ......... O Quatro dias ...... O Cinco dias ......... O 

 

 Em média quantos alunos têm comportamentos indisciplinados na sala de aula, no 
ano que decorre? 

0 . O 1 – 2 .. O 3 – 4 .. O 5-6 ... O 7 – 8 .. O + 8 ... O 



 

 Qual o género de alunos mais indisciplinados na sala de aula, no ano que decorre? 

Rapazes  ... O Raparigas ... O Nem rapazes nem raparigas  .... O 
 

 Em que período do dia ocorre mais indisciplina na sala de aula, no ano que decorre? 

De manhã antes do intervalo ... O De manhã depois do intervalo .. O 
De tarde................................... O Não ocorre ................................ O 

 

 A indisciplina na sua sala de aula tem vindo, (escolha apenas uma opção). 

a aumentar .... O a manter-se ..... O a diminuir  ... O não ocorre ..... O 
 

 A estrutura familiar de alunos indisciplinados é (coloca uma x na opção correta)? 

Monoparental .. O Divorciado(a)  O Pai e madrasta .. O Mãe e padrasto  . O 
Outra situação  ...O Qual? ______________________ 

 

 Em que tipo de aula ocorre mais indisciplina na sala de aula? 

Expositiva  O Prática  O Outra O Qual? ______________________ 

 

 Em que disciplina os alunos são mais indisciplinados? _________________________ 

 

 Em que ano os alunos costumam ser mais indisciplinados? _____________________ 

 

Entendimento e grau de gravidade da indisciplina 

 

 Dos seguintes comportamentos qual ou quais considera serem comportamentos 
indisciplinados?  
 

(I – É indisciplina; NI – Não é indisciplina) 
Entendimento de indisciplina I   NI 

Entrar na sala de 
aula 

 com boné na cabeça O O 

 a mastigar pastilha elástica O O 

 a cantar O O 

 bater palmas O O 

 a gritar O O 

 a correr O O 

 atrasado O O 

 sem autorização O O 

 às cavalitas de um colega O O 

 a saltar O O 

 a empurrar os colegas O O 

 dizer palavões O O 

 a bater os colegas O O 

 a pontapés às mesas O O 

 deitando o material dos colegas ao chão O O 

 Outro. Qual? O O 



 

(I – É indisciplina; NI – Não é indisciplina) 
Entendimento de indisciplina I   NI 

Sair do lugar sem 
permissão 

 vaguear pela sala O O 

 trocar de lugar com um colega O O 

 ir à casa de banho O O 

 ir conversar com um colega O O 

 ir falar com o professor  O O 

 levar ou ir buscar material de um colega ou ao armário O O 

 ir ao caixote do lixo O O 

 levanta-se e apaga o que está no quadro O O 

 sair da sala O O 

 Outro. Qual? O O 

Realizar tarefas 
sem a permissão 
do professor 

 usar aparelhos eletrónicos (telemóvel…)  O O 

 desenhar nos cadernos ou livros O O 

 ler outras matérias O O 

 realizar exercícios que não foram pedidos O O 

 trocar de material com os colegas O O 

 Outro. Qual? O O 

Desatenção 

 conversar com o(s) colega(s) O O 

 estar constantemente virado na mesa para os lados ou 
para trás 

O O 

 brincar ou fazer palhaçadas O O 

 raramente termina os trabalhos O O 

 atirar papeis/pedaços de borracha aos colegas O O 

 Outro. Qual? O O 

Comunicar de 
forma não verbal 
com o(s) 
colega(s) 

 através de gestos  O O 

 expressões faciais  O O 

 trocar mensagens em papelinhos O O 

 Outro. Qual? O O 

Intervir 
inadequadamente 

 a cantar O O 

 a gritar O O 

 a rir-se O O 

 sem levantar o dedo O O 

 levantando-se do lugar O O 

 contando histórias bisaras O O 

 a fazer comentários ou usar vocabulário impróprio, 
para interromper a aula propositadamente e causar 
agitação da turma 

O O 

 Outro. Qual? O O 

 



 

 
 
 
Desrespeitar os 
colega(s), o  
professor e 
assistentes  
operacionais  
  

 desobedecer as regras e procedimentos estabelecidos 
no início do ano 

O O 

 recusar a realização das tarefas O O 

 mastigar pastilha elástica O O 

 gozar o(s) colega(s)  O O 

 gozar o professor O O 

 discutir com o(s) colega(s) O O 

 ter uma postura incorreta quando está sentado O O 

 discutir com o professor O O 

 gozar com as assistentes  operacionais  O O 

 discutir com as assistentes  operacionais O O 

 Outro. Qual? O O 

Danificar material 

 destrói o seu próprio material   
 dos colegas (rasgar , amachucar …)  O O 

 do professor (rasgar , amachucar …) O O 

 da escola (riscar mesas e cadeiras …) O O 

 Outro. Qual? O O 

Fazer ameaças a 
colega(s), 
professor e 
assistentes  
operacionais 

 verbais (alterando o tom de voz e mandando calar os 
colega(s), professor e assistentes  operacionais) 

O O 

 usando gestos obscenos (físicas) O O 

 Outro. Qual? O O 

Agride 
verbalmente e 
fisicamente os 
colega(s), 
professor e 
assistentes  
operacionais 

 verbalmente (profere palavras impróprias e obscenas) O O 

 fisicamente (empurrar ou aleijar) O O 

 Outro. Qual? O O 

  aos gritos O O 

Sair da sala de 
aula 

 aos empurrões O O 

 a bater nos colegas O O 

 a dizer palavrões O O 

 a deitar o material dos colegas ao chão O O 

 aos pontapés às mesas e porta O O 

 sem autorização O O 

  Outro. Qual? O O 

 
 
 
 

  



 

 De acordo com a sua opinião, qual o grau de gravidade dos comportamentos que 
podem ser indisciplinados referidos anteriormente (independentemente das respostas 
dadas na questão anterior). 
 
(NG – Nada grave; PG – Pouco Grave; G – Grave; MG – Muito Grave; GR – 

Gravíssimo 
Grau de gravidade dos comportamentos indisciplinados NG PG G MG GR 

Entrar na sala de aula 

 com boné na cabeça O O O O O 

 a mastigar pastilha elástica O O O O O 

 a cantar O O O O O 

 bater palmas O O O O O 

 a gritar O O O O O 

 a correr O O O O O 

 atrasado O O O O O 

 sem autorização O O O O O 

 às cavalitas de um colega O O O O O 

 a saltar O O O O O 

 a empurrar os colegas O O O O O 

 dizer palavões O O O O O 

 a bater os colegas O O O O O 

 a pontapés às mesas O O O O O 

 deitando o material dos colegas 
ao chão 

O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Sair do lugar sem 
permissão 

 vaguear pela sala O O O O O 

 trocar de lugar com um colega O O O O O 

 ir à casa de banho O O O O O 

 ir conversar com um colega O O O O O 

 ir falar com o professor  O O O O O 

 levar ou ir buscar material de um 
colega ou ao armário 

O O O O O 

 ir ao caixote do lixo O O O O O 

 levanta-se e apaga o que está no 
quadro 

O O O O O 

 sair da sala O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Realizar tarefas sem a 
permissão do professor 

 usar aparelhos eletrónicos 
(telemóvel…)  

O O O O O 

 desenhar nos cadernos ou livros O O O O O 

 ler outras matérias O O O O O 

 realizar exercícios que não foram 
pedidos 

O O O O O 

 trocar de material com os colegas O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

(cont) 



 

(NG – Nada grave; PG – Pouco Grave; G – Grave; MG – Muito Grave; GR – 
Gravíssimo 

Grau de gravidade dos comportamentos indisciplinados NG PG G MG GR 

Desatenção 

 conversar com o(s) colega(s) O O O O O 

 estar constantemente virado na 
mesa para os lados ou para trás 

O O O O O 

 brincar ou fazer palhaçadas O O O O O 

 raramente termina os trabalhos O O O O O 

 atirar papeis/pedaços de borracha 
aos colegas 

O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Comunicar de forma não 
verbal com o(s) colega(s) 

 através de gestos  O O O O O 

 expressões faciais  O O O O O 

 trocar mensagens em papelinhos O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Intervir inadequadamente 

 a cantar O O O O O 

 a gritar O O O O O 

 a rir-se O O O O O 

 sem levantar o dedo O O O O O 

 levantando-se do lugar O O O O O 

 contando histórias bisaras  O O O O O 

 a fazer comentários ou usar 
vocabulário impróprio, para 
interromper a aula 
propositadamente e causar 
agitação da turma 

O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

 
 
 
Desrespeitar os colega(s), 
o  professor e assistentes  
operacionais  
  

 desobedecer as regras e 
procedimentos estabelecidos no 
início do ano 

O O O O O 

 recusar a realização das tarefas O O O O O 

 mastigar pastilha elástica O O O O O 

 gozar o(s) colega(s)  O O O O O 

 gozar o professor O O O O O 

 discutir com o(s) colega(s) O O O O O 

 ter uma postura incorreta quando 
está sentado 

O O O O O 

 discutir com o professor O O O O O 

 gozar com as assistentes  
operacionais  

O O O O O 

 discutir com as assistentes  
operacionais 

O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

 

(cont) 



 

Danificar material 

 destrói o seu próprio material O O O   
 dos colegas (rasgar , amachucar 
…)  

O O O O O 

 do professor (rasgar , amachucar 
…) 

O O O O O 

 da escola (riscar mesas e 
cadeiras …) 

O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Fazer ameaças a 
colega(s), professor e 
assistentes  operacionais 

 verbais (alterando o tom de voz e 
mandando calar os colega(s), 
professor e assistentes  
operacionais) 

O O O O O 

 usando gestos obscenos (físicas) O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Agride verbalmente e 
fisicamente os colega(s), 
professor e assistentes  
operacionais 

 verbalmente (profere palavras 
impróprias e obscenas) 

O O O O O 

 fisicamente (empurrar ou aleijar) O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

  aos gritos O O O O O 

Sair da sala de aula 

 aos empurrões O O O O O 

 a bater nos colegas O O O O O 

 a dizer palavrões O O O O O 

 a deitar o material dos colegas ao 
chão 

O O O O O 

 aos pontapés às mesas e porta O O O O O 

 sem autorização O O O O O 

  Outro. Qual? O O O O O 

 

Fatores da indisciplina 
 A indisciplina é um fenómeno complexo e pode apresentar uma diversidade de causas. 

Na sua opinião quais são as principais causas da indisciplina?  
(DC – Discordo Completamente; D – Discordo; C – Concordo; CP – Concordo 

Parcialmente; CC – Concordo Completamente) 

Fatores de indisciplina DC D C CP CC 

C
a

u
s
a

s
 d

e
 o

rd
e
m

 

e
s
c
o
la

r 

 Condições físicas inadequadas O O O O O 

 Desajustamento nos horários de atividades escolares e do 
recreio O O O O O 

 Composição heterogéneas das turmas O O O O O 

 Clima/ambiente escolar  O O O O O 

 Regulamento disciplinar da escola rígido O O O O O 

 Regulamento disciplinar da escola tolerante O O O O O 

 Falta de um plano de prevenção/intervenção da 
indisciplina 

O O O O O 



 

(DC – Discordo Completamente; D – Discordo; C – Concordo; CP – Concordo 
Parcialmente; CC – Concordo Completamente) 

Fatores de indisciplina DC D C CP CC 

C
a

u
s
a

s
 d

e
 o

rd
e
m

 p
e
d

a
g
ó

g
ic

a
 (

p
ro

fe
s
s
o
r)

 

 Método de trabalho do professor (abuso do método 
expositivo) 

O O O O O 

 Falta de capacidade do professor para motivar os alunos 
(aulas monótonas e repetitivas) 

O O O O O 

 Falta de capacidade de comunicação (falar muito alto ou 
baixo e dispersar-se no assunto) 

O O O O O 

 Administração incorreta do espaço (sala) e tempo (aula, 
conteúdos) 

O O O O O 

 Professor demasiado autoritário O O O O O 

 Professor demasiado tolerante  O O O O O 

 Professor inconsistente (injusto)   O O O O O 

 Falta de formação alusiva à indisciplina O O O O O 

 Falta de capacidade do professor em identificar aluno(s) 
indisciplinado(s)  

O O O O O 

 Falta de capacidade do professor em identificar 
comportamento(s) indisciplinado(s) 

O O O O O 

 Professor que não antecipa comportamentos 
indisciplinados de forma a preveni-los 

O O O O O 

 Falta de capacidade do professor em lidar com 
comportamentos indisciplinados sem interromper o normal 
funcionamento da aula 

O O O O O 

C
a

u
s
a

s
 i
n

e
re

n
te

s
 a

o
 a

lu
n
o

 

 Problemas de ordem psicopatológica (distúrbios da 
personalidade e instabilidade emocional) 

O O O O O 

 Desinteresse e desmotivação pelos trabalhos escolares  O O O O O 

 Falta de hábitos e de competências de estudo O O O O O 

 Frequenta a escola por imposição (ideia que a escola não 
serve para nada) 

O O O O O 

 Desadaptado à turma (não se identifica com os colegas 
da turma) 

O O O O O 

 Não se identifica com o professor  O O O O O 

 Vida familiar desestruturada O O O O O 

 Falta de modelos comportamentais positivos (falta de 
valores morais, arrogância e exibicionismo) 

O O O O O 

 Influência de alunos perturbadores (más companhias) O O O O O 

 Com uma ou mais retenções (dificuldades de 
aprendizagem) 

O O O O O 

 

  



 

 
C

a
u
s
a

s
 d

e
p
e
n
d
e
n
te

s
 d

o
 c

o
n
te

x
to

 

fa
m

ili
a

r 

 Abandono parental (abandono do pai, da mãe ou dos 
dois) 

O O O O O 

 Maus tratos (físicos ou psicológicos) O O O O O 

 Ausência de comunicação das questões familiares e 
escolares entre os membros da família (falta de tempo 
para conversarem) 

O O O O O 

 Falta de participação dos Encarregados de Educação na 
vida escolar dos seus educandos 

O O O O O 

 Pais autoritários  O O O O O 

 Pais permissíveis ou negligentes O O O O O 

 Ausência de supervisão das atividades escolares (falta 
de normas e ética de estudo) 

O O O O O 

 Falta de comparência quando solicitada pela escola O O O O O 

C
a

u
s
a

s
 d

e
 o

rd
e
m

 

s
o

c
ia

l 

 Famílias oriundas de outas culturas O O O O O 

 Família em situação de desemprego O O O O O 

 Famílias com elevado nível económico O O O O O 

 Famílias com baixos rendimentos económicos  O O O O O 

 Alunos que presenciam e vivem com violência doméstica  O O O O O 

 Famílias vítimas de racismo e excluídas da sociedade O O O O O 

 Famílias com problemas de álcool e de drogas O O O O O 

C
a

u
s
a

s
 d

e
 

o
rd

e
m

 p
o
lí
ti
c
a
 

 Número elevado de alunos por turma O O O O O 

 Currículo demasiado extenso O O O O O 

 Programas desajustados aos anos de escolaridade O O O O O 

 Estatuto do aluno inadequado O O O O O 

 
 

Responsáveis pela indisciplina 
 

 Na sua opinião de quem é a responsabilidade da indisciplina na sala de aula?  
 

(NR – Nada Responsável; PR – Pouco Responsável; R – Responsável; MR 
– Muito Responsável; TR - Totalmente Responsável) 

 

 NR PR R MR TR 

 Políticas educativas governamentais O O O O O 

 Os alunos O O O O O 

 Os professores O O O O O 

 A família/encarregados de educação O O O O O 

 A instituição (escola) O O O O O 

 Outras. Quais? O O O O O 
 
 
 



 

Estratégias de prevenção da indisciplina 

 No agrupamento são realizadas atividades para prevenir/combater a indisciplina? 

Sim  .. O Não .. O 
 

 Existe um conjunto de regras de comportamento para prevenir a indisciplina na sala 

de aula do primeiro ciclo? 

Sim  O ......................................................... Não O 
 

 Quem elaborou essas regras de comportamento para prevenir a indisciplina? 

alunos  O professor   O alunos e professor O     
professor, alunos e encarregados de educação  O                          

 

 Os alunos cumprem essas regras? 

Sim  .. O Não .. O 
 

 Existe para consulta o regulamento interno do Agrupamento e o Estatuto do Aluno e 

Ética Escolar? 

Sim  .. O Não .. O 
 

 É dado esse conhecimento aos alunos e encarregados de educação? 

Sim  .. O Não .. O 
 

 Na sua opinião quais são as estratégias que podem ser utilizadas para prevenir a 

indisciplina no contexto sala de aula do 1º Ciclo.  

(DC – Discordo Completamente; D – Discordo; C – Concordo; CP – Concordo 
parcialmente; CC – Concordo Completamente 

Estratégias de prevenção da indisciplina  DC D C CP CC 

E
s
tr

a
té

g
ia

s
 d

e
 o

rd
e
m

 e
s
c
o

la
r 

(d
ir
e
to

r)
 

 A escola deve envolver todos os agentes 
educativos na prevenção à indisciplina 

O O O O O 

 A escola deve adotar estratégias/comportamentos 
disciplinados que promovam a prevenção à 
indisciplina 

O O O O O 

 A escola deve fazer a divulgação dos 
comportamentos disciplinados adotados, junto dos 
alunos, encarregados de educação, professores e 
assistentes operacionais, para prevenir a 
indisciplina  

O O O O O 

 Os agentes educativos devem refletir sobre as 
causas de indisciplina e tentar melhorar as 
estratégias de prevenção 

O O O O O 

 A escola deve promover e apoiar os alunos para 
que sejam disciplinados 

O O O O O 

 A escola deve apoiar os professores para que os 
seus alunos possam ser disciplinados 

O O O O O 

 A escola deve apoiar as assistentes operacionais 
para que os alunos possam ser disciplinados 

O O O O O 

 A escola deve criar um clima/ambiente escolar 
adequado 

O O O O O 



 

(DC – Discordo Completamente; D – Discordo; C – Concordo; CP – Concordo 
parcialmente; CC – Concordo Completamente 

Estratégias de prevenção da indisciplina  DC D C CP CC 

 A escola deve promover uma relação social 
adequada entre professor/alunos, alunos/alunos e 
professor/encarregado de educação 

O O O O O 

E
s
tr

a
té

g
ia

s
 p

e
d

a
g

ó
g

ic
a

 d
e
 o

rd
e
m

 p
e
d

a
g

ó
g

ic
a
 (

p
ro

fe
s
s
o
r)

 

 O professor deve promover aprendizagens 
saudáveis, seguras e justas (um clima/ambiente 
pedagógico adequado e harmonioso) 

O O O O O 

 O professor deve estabelecer de forma clara um 
conjunto de regras disciplinares e procedimentos 
dentro da sala de aula com os alunos e 
encarregados de educação para prevenir a 
indisciplina 

O O O O O 

 O professor deve planificar as aulas de forma a 
prevenir a indisciplina 

O O O O O 

 O professor deve antecipar possíveis 
comportamentos indisciplinados para prevenir a 
indisciplina 

O O O O O 

 O professor deve conversar com os alunos de 
forma moralizadora para evitar comportamentos 
indisciplinados 

O O O O O 

 O professor deve manter uma atitude vigilante de 
todos os alunos, sem concentrar demasiado tempo 
num pequeno grupo 

O O O O O 

 O professor deve ameaçar o aluno indisciplinado 
com um castigo 

O O O O O 

 O professor deve elogiar o aluno indisciplinado no 
momento de um comportamento adequado 

O O O O O 

 O professor deve contatar o encarregado de 
educação quando ocorre um ato de indisciplina do 
seu educando 

O O O O O 

 O professor deve conversar com o aluno 
indisciplinado no final da aula para repreende-lo e 
evitar novos atos de indisciplina 

O O O O O 

 O professor deve olhar fixamente para o aluno 
que está a ter comportamentos inadequados  

O O O O O 

 O professor deve mudar o aluno indisciplinado de 
lugar 

O O O O O 

 O professor deve elogiar os alunos disciplinados O O O O O 
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 O aluno deve colaborar ordeiramente nas 
atividades, respeitando o professor e colegas (a vez 
de falar…) 

O O O O O 

 Os alunos devem conhecer as estratégias 
adotadas pelo agrupamento para prevenir a 
indisciplina na sala de aula 

O O O O O 

 O aluno deve promover a disciplina conhecendo, 
respeitando e cumprindo as regras estabelecidas no 
Regulamento Interno do Agrupamento, do Estatuto 
do Aluno e Ética Escolar 

O O O O O 

 Os alunos devem respeitar e fazer cumprir as 
regras disciplinares adotadas para prevenir a 
indisciplina na sala de aula 

O O O O O 

 O aluno deve promover um ambiente de sã 
convivência na sala de aula (aluno/professor e 
aluno/outros alunos) 

O O O O O 

 O aluno deve estar sentado no seu lugar 
adequadamente com uma postura correta (sem 
vaguear pela sala, virado para os lados ou para 
trás…) 

O O O O O 

 O aluno deve ser pontual e assíduo às aulas O O O O O 
 O aluno deve entrar e sair da sala ordeiramente 
(sem gritar, empurrar os colegas, a correr…) 

O O O O O 

 O aluno deve preservar o material dos colegas, da 
escola e professor 

O O O O O 

 O aluno não deve utilizar telemóveis, material 
vídeo ou áudio durante as aulas 

O O O O O 
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 O encarregado de educação deve acompanhar 
ativamente a vida escolar do seu educando, por 
cuja educação é responsável 

O O O O O 

 Os encarregados de educação devem conhecer 
as estratégias adotadas pelo Agrupamento para 
prevenir a indisciplina dos seus educandos na sala 
de aula 

O O O O O 

 O encarregado de educação deve promover no 
seu educando uma cultura de trabalho, empenho e 
de autovalorização 

O O O O O 

 O encarregado de educação deve manter-se 
informado acerca da vida escolar do seu filho 
(atitudes, atividades realizadas na sala/escola, 
conhecimentos adquiridos…) 

O O O O O 

 O encarregado de educação deve comparecer na 
escola sempre que a sua presença seja solicitada 

O O O O O 

 O encarregado de educação deve verificar 
regularmente o material escolar e mostrar-se ativo 
na aquisição dos conhecimentos em casa 

O O O O O 



 

 

 Processo de construção do questionário 

 

Temas Perguntas 
Referência 

Bibliográficas 
Objetivo da 

pergunta 
Pergunta de investigação Objetivo específico 

Caracterização dos 
participantes (perfil 
social e 
profissional) 

 Idade; 

 Género; 

 Habilitações literárias; 

 Categoria profissional; 

 Tempo de serviço. 

 
Caracterizar o 
inquirido. 

 

 

Existência de 
indisciplina 

 Com que frequência 
ocorrem atos de 
indisciplina; 

 Em média quantos 
alunos têm 
comportamentos 
indisciplinados; 

 
 (Amado, 2000);  

 (Amado, 2009);  

 (Estrela, 2002);  

 (Carita & Fernandes, 
2012); 

 (Aires, 2010); 

 (Lopes J. P., 2000); 

 (Veiga H. F., 2007); 

 (Velez M. F., 2010) 

Identificar a 
existência de 
indisciplina. 

Primeira questão de 
investigação – Na perspetiva 
dos vários intervenientes 
existe ou não existe 
indisciplina nas salas de aula 
do 1.º ciclo? 

 Identificar se existe ou não 
indisciplina no primeiro ciclo no 
distrito de Bragança; 

 Qual o género de 
alunos mais 
indisciplinados; 

Identificar o 
género mais 
indisciplinado. 

Segunda questão de 
investigação – Qual é o 

género onde se manifesta 
mais a indisciplina? 

 Identificar em que género os 
comportamentos indisciplinados 
são mais frequentes e mais 
graves;  

 Em que período do 
dia ocorre mais 
indisciplina;  

Identificar o 
período do dia 
mais 
indisciplinado. 

Terceira questão de 
investigação – Em que 
período do dia se verifica 
maior indisciplina? 

 Identificar o período do dia 
onde surgem mais 
comportamentos indisciplinados; 

 A indisciplina na sala 
de aula tem vindo; 

Identificar a 
evolução da 
indisciplina 

Quarta questão de 
investigação – Qual é a 
evolução da indisciplina nas 
salas de aula do primeiro ciclo 
segundo os vários 
intervenientes? 

 Identificar a evolução 
(aumentou, manteve-se ou 
diminuiu) da sala de aula 
segundo os intervenientes;  

Entendimento e 
grau de gravidade 
da indisciplina 

 Dos seguintes 
comportamentos qual ou 
quais são indisciplinados;  

 (Amado, 2000); 
(Amado & Freire, 2002); 

 (Amado, 2009); 

 (Caeiro & Delgado, 
2005); 

Identificar os 
comportamentos 
indisciplinados  

Quinta questão de 
investigação – Como definem 
a indisciplina na sala de aula 
os vários intervenientes?  

Sexta questão de 
investigação – Quais são 

  Identificar o conceito de 
indisciplina na sala de aula do 
primeiro ciclo na perspetiva dos 
diretores, coordenadores do 
primeiro ciclo e professores do 
primeiro ciclo; 



 

Temas Perguntas 
Referência 

Bibliográficas 
Objetivo da 

pergunta 
Pergunta de investigação Objetivo específico 

 (Carita & Fernandes, 
2012);  

 (Lopes J. P., 2000); 

 (Lopes & Rutherford, 
2001); 

 (Silva N. P., 2004); 

 (Veiga H. F., 2007); 

 (Velez M. F., 2010); 

comportamentos mais 
indisciplinados?  

 Identificar os comportamentos 
mais indisciplinados; 

 Qual o grau de 

gravidade dos 

comportamentos que podem 

ser indisciplinados;  

Identificar o grau de 

gravidade dos 

comportamentos.  

Sétima questão de 
investigação – Como 
classificam o grau de 
gravidade da indisciplina 
eventualmente identificada? 

 Identificar o grau de gravidade 
dos comportamentos 
indisciplinados; 

Causas da 
indisciplina 

 Na sua opinião quais 
as principais causas da 
indisciplina na sala de 
aula;  

 (Amado, 2009) 

 (Amado & Freire, 
2014);  

 (Amado, 2000); 

 (Estrela, 2002) 

 (Lopes J. P., 2000); 

 (Lopes J. A., 2009);  

 (Lopes J. A., 2013); 

 (Veiga H. F., 2007); 

 (Velez M. F., 2010) 

 (Silva N. P., 2004); 

Identificar as 
principais causas 
da indisciplina. 

Oitava questão de 
investigação – Quais as 
causas/fatores que levam os 
alunos a serem indisciplinados 
na sala de aula? 

 Identificar as causas/fatores 
que levam os alunos a ter atos 
indisciplinados na perspetiva dos 
diretores, coordenadores de ciclo 
do primeiro ciclo e professores do 
primeiro ciclo; 

Responsáveis pela 
indisciplina 

 Na sua opinião quem 
é a responsabilidade da 
indisciplina na sala de 
aula;   

 (Amado, 2009) 

 (Amado & Freire, 
2014);  

 (Amado, 2000); 

 (Estrela, 2002) 

 (Lopes J. A., 2009); 

Conhecer os 
responsáveis pela 
indisciplina 

Nona questão de 
investigação – Quem são os 
responsáveis pela indisciplina 
na perspetiva dos vários 
intervenientes?  

 Identificar os responsáveis pela 
indisciplina; 

Estratégias de 
prevenção da 
indisciplina 

 No agrupamento são 
realizadas atividades para 
prevenir/combater a 
indisciplina; 

 (Amado, 2009) 

 (Amado & Freire, 
2014);  

 (Amado, 2000); 

 (Estrela, 2002); 

 (Silva N. P., 2004) 

 (Lopes J. P., 2000); 

 (Veiga H. F., 2007); 

 (Velez M. F., 2010) 

Identificar se são 
realizadas 
atividades para 
prevenir/combater 
a indisciplina  

Décima questão de 
investigação – Quais as 
estratégias que cada 
interveniente adota para 
prevenir/combater a 
indisciplina? 

 Identificar quais as estratégias 
que os diretores, coordenadores 
do primeiro ciclo e professores do 
primeiro ciclo, adotam ou julgam 
que deveriam ser adotadas para 
prevenir, combater ou atenuar os 
atos indisciplinados dos alunos.  

 Na sua opinião quais 
as estratégias que podem 
ser utilizadas para prevenir 
a indisciplina na sala de 
aula; 

Identificar as 
principais 
estratégias de 
prevenção da 
indisciplina 



 

 

 Solicitação de Colaboração no Pré-teste 

 

  



 

  



 

 Pré-teste  

 

A indisciplina na sala de aula no primeiro ciclo no distrito de Bragança 

Críticas e sugestões ao inquérito 

1. Depois de ter preenchido este questionário, gostaríamos de saber se este instrumento é 

percetível em todas as questões ou se pelo contrário encontrou dificuldades de resposta 

em alguma(s) das questões? 

Sim, é percetível em todas as questões   ................................. O 

Não, existe uma ou mais questões que não são percetíveis  ... O 

Qual(ais)? ____________________________________________________ 

Indique sugestões para se tornarem percetíveis essas questões. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Gostaria de acrescentar alguma sugestão (questão) a este inquérito por questionário? 

Sim ........................................................................................ O  

Qual(ais)? ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Não ........................................................................................ O 

3. Acha que deveriam ser retiradas algumas questões ou subquestões a este questionário? 

Sim .......................................................................................... O  

Qual(ais)? ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Não .......................................................................................... O 

4. Quanto à extensão como entendeu este questionário?  

Demasiado extenso .............................. O  

Muito extenso ....................................... O 

Medianamente extenso ........................ O  

Pouco extenso ..................................... O 

Nada extenso ....................................... O 

5. Quanto tempo demorou a responder a este questionário? __________________________ 

O Pré-teste ao Inquérito termina aqui. Muito obrigado 
  



 

  



 

 
 Tabela de análise do Pré-teste 

 

Categorias Diretores Coordenadores Professores 

Clareza 

Objetividade 

Perceção  

Sim: 2 

Não: 0 

Sim: 2 

Não: 0 

Sim: 32 

Não: 0 

Sugestões às questões e 

subquestões 

Sim: 1 

Não: 1 

Sim: 0 

Não: 2 

Sim: 0 

Não: 32 

Retirar questões ou 

subquestões 

desnecessárias 

Sim: 0 

Não: 2 

Sim: 0 

Não: 2 

Sim: 0 

Não: 32 

Extensão do questionário 

Demasiado 

extenso 0 

Muito extenso 0 

Medianamente 

extenso 2 

Pouco extenso 0 

Nada extenso 0 

Demasiado extenso 

0 

Muito extenso 1 

Medianamente 

extenso 1 

Pouco extenso 0 

Nada extenso 0 

Demasiado extenso 

0 

Muito extenso 7 

Medianamente 

extenso 19 

Pouco extenso 6 

Nada extenso 0 

Tempo médio de 

Preenchimento 
18 Minutos 20 Minutos 20 Minutos 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Questionários definitivos  

  



 

  



 

A indisciplina na sala de aula no primeiro ciclo no distrito de Bragança 

Inquérito ao Diretor de Agrupamento 
 

Alfredo José Ramos Ruano, aluno que frequenta o Doutoramento em Ciências da Educação 
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Este inquérito destina-se à recolha de dados, para a elaboração de uma Tese subordinada ao 
tema: A indisciplina na sala de aula no primeiro ciclo no distrito de Bragança, sob a 
orientação do Professor Doutor Armando Loureiro e do Professor Doutor José Lopes. 
A sua colaboração é de extrema utilidade. Por favor, responda com sinceridade. 
Informamos que os dados obtidos são absolutamente confidenciais e comprometo-me a 
fazer chegar os resultados deste estudo assim que o mesmo se dê por concluído. Não escreva 
o seu nome em parte alguma. O questionário é anónimo.  
Agradecendo antecipadamente a sua colaboração neste estudo, apresento os meus cordiais 
cumprimentos.  

 

Dados de identificação 
1. Idade ______________ anos  
 
2. Género 

Masculino .................... O Feminino ..................... O 
 

Dados académicos 
3. Habilitações literárias: 

Bacharelato ............ O Licenciatura ..... O Pós-graduação .. O 
Mestrado ................ O Doutoramento .. O 
 

Dados Profissionais 
4. Categoria profissional: 

Contratado .. O Quadro de Zona Pedagógica  ... O Quadro de Agrupamento  ... O 
 

5. Tempo de serviço (em anos até 31 de agosto de 2015): 

1 a 5 anos .............. O 6 a 10 anos ...... O 11 a 15 anos ...... O 
16 a 20 anos  ......... O 21 a 25 anos .... O 26 a 30 anos ...... O 
Mais de 30 anos ..... O 
 

Existência de indisciplina 
6. Com que frequência ocorrem atos de indisciplina nas salas de aula do primeiro ciclo no 

Agrupamento que dirige (dias úteis de uma semana)? 

Nunca ..................... O Um dia  ............ O Dois dias ............ O 
Três dias ................ O Quatro dias ...... O Cinco dias ......... O 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7. Em média quantos alunos têm comportamentos indisciplinados por sala no primeiro ciclo 

no Agrupamento que dirige? 

0 . O 1 – 2 .. O 3 – 4 .. O 5-6 ... O 7 – 8 .. O + 8 ... O 

 
8. Qual o género de alunos mais indisciplinados nas salas de aula do primeiro ciclo no seu 

Agrupamento? 

Rapazes  ......... O Raparigas ... O Nem rapazes nem raparigas  .... O 
 
9. Em que período do dia ocorre mais indisciplina nas salas de aula do primeiro ciclo no seu 

Agrupamento? 

De manhã antes do intervalo ......... O De manhã depois do intervalo .. O 
De tarde ........................................ O Não ocorre ................................ O 

Código do Inquérito: 
N.º ________ 



 

10. A indisciplina nas salas de aula do primeiro ciclo no seu Agrupamento tem vindo (escola 
apenas uma opção). 

a aumentar .... O a manter-se ... O a diminuir  ... O não ocorre .. O 
 

Entendimento e grau de gravidade da indisciplina 
11. Dos seguintes comportamentos qual ou quais considera serem comportamentos 

indisciplinados?  

Entendimento de indisciplina 
É 

indisciplina  
Não é 

indisciplina 

Entrar na sala de 
aula 

 com boné na cabeça O O 

 a mastigar pastilha elástica O O 

 a cantar O O 

 a gritar O O 

 a correr O O 

 atrasado O O 

 sem autorização O O 

 Outro. Qual? O O 

Sair do lugar sem 
permissão 

 vaguear pela sala O O 

 trocar de lugar com um colega O O 

 sair da sala O O 

 Outro. Qual? O O 

Realizar tarefas 
sem a permissão 
do professor 

 usar aparelhos eletrónicos (telemóvel…)  O O 

 desenhar nos cadernos ou livros O O 

 ler outras matérias O O 

 Outro. Qual? O O 

Desatenção 

 conversar com o(s) colega(s) O O 

 estar constantemente virado na mesa para os lados 
ou para trás 

O O 

 brincar ou fazer palhaçadas O O 

 atirar papeis/pedaços de borracha aos colegas O O 

 Outro. Qual? O O 

Comunicar de 
forma não verbal 
com o(s) 
colega(s) 

 através de gestos O O 

 expressões faciais O O 

 trocar mensagens em papelinhos O O 

 Outro. Qual? O O 

Intervir 
inadequadamente 

 a cantar O O 

 a gritar O O 

 a rir-se O O 

 sem levantar o dedo O O 

 a fazer comentários ou usar vocabulário impróprio, 
para interromper a aula propositadamente e causar 
agitação da turma 

O O 

 Outro. Qual? O O 

(continua) 



 

Entendimento de indisciplina 
É 

indisciplina  
Não é 

indisciplina 

 
Desrespeitar os 
colega(s), o  
professor e 
assistentes  
operacionais 

 desobedecer as regras e procedimentos 
estabelecidos no início do ano 

O O 

 recusar a realização das tarefas O O 

 Mastigar pastilha elástica O O 

 gozar o(s) colega(s)  O O 

 gozar o professor O O 

 discutir com o(s) colega(s) O O 

 ter uma postura incorreta quando está sentado O O 

 discutir com o professor O O 

 gozar com as assistentes  operacionais  O O 

 discutir com as assistentes  operacionais O O 

 Outro. Qual? O O 

Danificar material 

 dos colegas (rasgar , amachucar …)  O O 

 do professor (rasgar , amachucar …) O O 

 da escola (riscar mesas e cadeiras …) O O 

 Outro. Qual? O O 

Fazer ameaças a 
colega(s), o  
professor e 
assistentes  
operacionais 

 verbais (alterando o tom de voz e mandando calar os 
colega(s), professor e assistentes  operacionais) 

O O 

 usando gestos obscenos O O 

 Outro. Qual? O O 

Agride 
verbalmente e 
fisicamente os 
colega(s), o  
professor e 
assistentes  
operacionais 

 verbalmente (profere palavras impróprias e 
obscenas) 

O O 

 fisicamente (empurrar ou aleijar) O O 

 Outro. Qual? O O 

  aos gritos O O 

Sair da sala de 
aula 

 aos empurrões O O 

 a dizer palavrões O O 

 a deitar o material dos colegas ao chão O O 

 aos pontapés às mesas e porta O O 

 sem autorização O O 

  Outro. Qual? O O 

 
 
  



 

12. De acordo com a sua opinião, qual o grau de gravidade dos comportamentos que podem 
ser indisciplinados referidos anteriormente (independentemente das respostas dadas na 
questão anterior). 
 

 
(NG – Nada grave; PG – Pouco Grave; G – Grave; MG – Muito Grave; GR – Gravíssimo 

Grau de gravidade dos comportamentos indisciplinados 
NG PG G MG 

G
R 

Entrar na sala de 
aula 

 com boné na cabeça O O O O O 

 a mastigar pastilha elástica O O O O O 

 a cantar O O O O O 

 a gritar O O O O O 

 a correr O O O O O 

 atrasado O O O O O 

 sem autorização O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Sair do lugar sem 
permissão 

 vaguear pela sala O O O O O 

 trocar de lugar com um colega O O O O O 

 sair da sala O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Realizar tarefas 
sem a permissão 
do professor 

 usar aparelhos eletrónicos O O O O O 

 desenhar nos cadernos ou livros O O O O O 

 ler outras matérias O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Desatenção 

 conversar com o(s) colega(s) O O O O O 

 estar constantemente virado na mesa para os lados ou 
para trás 

O O O O O 

 brincar ou fazer palhaçadas O O O O O 

 atirar papeis/pedaços de borracha aos colegas O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Comunicar de 
forma não verbal 
com o(s) 
colega(s) 

 através de gestos O O O O O 

 expressões faciais O O O O O 

 trocar mensagens em papelinhos O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Intervir 
inadequadamente 

 a cantar O O O O O 

 a gritar O O O O O 

 a rir-se O O O O O 

 sem levantar o dedo O O O O O 

 a fazer comentários ou usar vocabulário impróprio, para 
interromper a aula propositadamente e causar agitação da 
turma 

O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

(continua) 



 

(NG – Nada grave; PG – Pouco Grave; G – Grave; MG – Muito Grave; GR – Gravíssimo 

Grau de gravidade dos comportamentos indisciplinados 
NG PG G MG 

G
R 

Desrespeitar o(s) 
colega(s), o  
professor e 
assistentes  
operacionais 

 desobedecer as regras e procedimentos estabelecidos no 
início do ano 

O O O O O 

 recusar a realização das tarefas O O O O O 

 Mastigar pastilha elástica O O O O O 

 ser rude (gozar) o(s) colega(s)  O O O O O 

 ser rude (gozar) o professor O O O O O 

 discutir com o(s) colega(s) O O O O O 

 ter uma postura incorreta quando está sentado O O O O O 

 discutir com o professor O O O O O 

 ser rude (gozar) com as assistentes  operacionais O O O O O 

 discutir com as assistentes  operacionais O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Danificar material 

 dos colegas (rasgar , amachucar …) O O O O O 

 do professor (rasgar , amachucar …) O O O O O 

 da escola (riscar mesas e cadeiras …) O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Fazer ameaças a 
colega(s), o  
professor e 
assistentes  
operacionais 

 verbais (alterando o tom de voz e mandando calar os 
colega(s), professor e assistentes  operacionais) 

O O O O O 

 usando gestos obscenos O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Agride 
verbalmente e 
fisicamente os 
colega(s), o  
professor e 
assistentes  
operacionais 

 verbalmente (profere palavras impróprias e obscenas) O O O O O 

 fisicamente (empurrar ou aleijar) O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Sair da sala de 
aula 

 aos gritos O O O O O 

 aos empurrões O O O O O 

 a dizer palavrões O O O O O 

 a deitar o material dos colegas ao chão O O O O O 

 aos pontapés às mesas e porta O O O O O 

 sem autorização O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 
 

  



 

Causas da indisciplina 
13.  A indisciplina é um fenómeno complexo e pode apresentar uma diversidade de causas. 

Na sua opinião quais são as principais causas da indisciplina?  
Se nas questões respeitantes à existência de indisciplina nas salas de aula do 1º Ciclo do seu 
Agrupamento (6, 7, 8, 9 e 10) respondeu afirmativamente, responda agora tendo em 
consideração essa realidade. Caso tenha respondido de forma negativa aponte as causas de 
indisciplina de forma geral, independentemente da realidade do seu Agrupamento.  

(DC – Discordo Completamente; D – Discordo; CP – Concordo Parcialmente; C – Concordo; CC – 
Concordo Completamente) 

Causas da indisciplina DC D CP C CC 

 Condições físicas inadequadas da escola O O O O O 

 Desajustamento nos horários de atividades escolares e do recreio O O O O O 

 Composição heterogéneas das turmas O O O O O 

 Clima/ambiente escolar desfavorável  O O O O O 

 Regulamento disciplinar da escola rígido O O O O O 

 Regulamento disciplinar da escola tolerante O O O O O 

 Falta de um plano de prevenção/intervenção de indisciplina na escola O O O O O 

 Falta de participação dos Encarregados de Educação na vida escolar dos seus 
educandos 

O O O O O 

 Número elevado de alunos por turma O O O O O 

 Currículo demasiado extenso O O O O O 

 Programas desajustados aos anos de escolaridade O O O O O 

 Estatuto do aluno inadequado O O O O O 

 Método de trabalho do professor (abuso do método expositivo) O O O O O 

 Falta de capacidade do professor para motivar os alunos (aulas monótonas ou 
repetitivas) 

O O O O O 

 Falta de capacidade de comunicação por parte do professor (falar muito alto ou 
baixo e dispersar-se no assunto) 

O O O O O 

 Administração incorreta do espaço (sala) e tempo (aula, conteúdos), por parte do 
professor 

O O O O O 

 Professor demasiado autoritário O O O O O 

 Professor demasiado tolerante  O O O O O 

 Professor inconsistente (injusto)   O O O O O 

 Falta de capacidade do professor em identificar aluno(s) indisciplinado(s)  O O O O O 

 Falta de capacidade do professor em identificar comportamento(s) 
indisciplinado(s) 

O O O O O 

 Professor que não antecipa comportamentos indisciplinados de forma a preveni-
los 

O O O O O 

 Falta de capacidade do professor em lidar com comportamentos indisciplinados 
sem interromper o normal funcionamento da aula 

O O O O O 

 Falta de formação alusiva à indisciplina, por parte do professor O O O O O 

 Problemas de ordem psicopatológica do aluno (distúrbios da personalidade e 
instabilidade emocional) 

O O O O O 

 Desinteresse e desmotivação do aluno pelos trabalhos escolares  O O O O O 

 Falta de hábitos e de competências de estudo, por parte do aluno O O O O O 

 Aluno que frequenta a escola por imposição (ideia que a escola não serve para 
nada) 

O O O O O 

(continua) 



 

(DC – Discordo Completamente; D – Discordo; CP – Concordo Parcialmente; C – Concordo; CC – 
Concordo Completamente) 

Causas da indisciplina DC D CP C CC 

 Aluno desadaptado à turma (não se identifica com os colegas da turma) O O O O O 

 Aluno que não se identifica com o professor  O O O O O 

 Aluno com vida familiar desestruturada O O O O O 

 Aluno com falta de modelos comportamentais positivos (falta de valores morais, 
arrogância e exibicionismo) 

O O O O O 

 Aluno que se deixa influenciar por alunos perturbadores (más companhias) O O O O O 

 Aluno com uma ou mais retenções (dificuldades de aprendizagem) O O O O O 

 Aluno de abandono parental (abandono do pai, da mãe ou dos dois) O O O O O 

 Aluno com maus tratos no seio familiar (físicos ou psicológicos) O O O O O 

 Ausência de comunicação nas questões familiares e escolares entre os 
membros da família (falta de tempo para conversarem) 

O O O O O 

 Ausência de afeto adequado ao ano de escolaridade (idade dos alunos) O O O O O 

 Pais autoritários  O O O O O 

 Pais permissivos ou negligentes O O O O O 

 Ausência de supervisão ou de acompanhamento das atividades escolares, por 
parte dos familiares 

O O O O O 

 Falta de comparência dos pais/encarregados de educação quando solicitada 
pela escola 

O O O O O 

 Famílias oriundas de outas culturas O O O O O 

 Famílias em situação de desemprego O O O O O 

 Famílias com elevado nível económico O O O O O 

Famílias com baixos rendimentos económicos O O O O O 

 Famílias vítimas de racismo e excluídas da sociedade O O O O O 

 Famílias com problemas de álcool ou de drogas O O O O O 

 Outras. Quais? O O O O O 

  O O O O O 
 

14.  Na sua opinião de quem é a responsabilidade da indisciplina na sala de aula? Se nas 
questões respeitantes à existência de indisciplina nas salas de aula do 1º Ciclo do seu 
Agrupamento (6, 7, 8, 9 e 10) respondeu afirmativamente, responda agora tendo em 
consideração essa realidade. Caso tenha respondido de forma negativa responda de 
forma geral, independentemente da realidade do seu Agrupamento.  

(NR – Nada Responsável; PR – Pouco Responsável; R – Responsável; MR – Muito 
Responsável; TR - Totalmente Responsável) 

 

 NR PR R MR TR 

 Políticas educativas governamentais O O O O O 
 Os alunos O O O O O 
 Os professores O O O O O 
 A família/encarregados de educação O O O O O 
 A instituição (escola) O O O O O 
 Outras. Quais? O O O O O 
  O O O O O 

 



 

Estratégias de prevenção da indisciplina 

15. No seu agrupamento são realizadas atividades para prevenir/combater a indisciplina? 

Sim  ........ O Não .. O 
 

16. Na sua opinião quais são as estratégias que podem ser utilizadas para prevenir a 

indisciplina no contexto sala de aula do 1º Ciclo.  

(DC – Discordo Completamente; D – Discordo; CP – Concordo Parcialmente; C – Concordo; CC – 
Concordo Completamente 

Estratégias de prevenção da indisciplina  DC D CP C CC 

 A escola deve envolver todos os agentes educativos na prevenção à 
indisciplina 

O O O O O 

 A escola deve adotar estratégias/comportamentos disciplinados que promovam 
a prevenção à indisciplina 

O O O O O 

 Os alunos e encarregados de educação devem conhecer as estratégias 
adotadas pelo agrupamento para prevenir a indisciplina na sala de aula 

O O O O O 

 A escola deve fazer a divulgação dos comportamentos disciplinados adotados, 
junto dos alunos, encarregados de educação, professores e assistentes 
operacionais, para prevenir a indisciplina  

O O O O O 

 Os agentes educativos devem refletir sobre as causas de indisciplina e tentar 
melhorar as estratégias de prevenção 

O O O O O 

 O encarregado de educação e o aluno devem promover a disciplina, 
conhecendo, respeitando e cumprindo as regras estabelecidas no Regulamento 
Interno do Agrupamento e do Estatuto do Aluno e Ética Escolar 

O O O O O 

 A escola deve promover e apoiar os alunos para que sejam disciplinados O O O O O 
 A escola deve apoiar os professores para que os seus alunos possam ser 
disciplinados 

O O O O O 

 A escola deve apoiar as assistentes operacionais para que os alunos possam 
ser disciplinados 

O O O O O 

 A escola deve criar um clima/ambiente escolar adequado O O O O O 
 O professor deve estabelecer de forma clara um conjunto de regras 
disciplinares e procedimentos dentro da sala de aula com os alunos e 
encarregados de educação para prevenir a indisciplina 

O O O O O 

 Os alunos e encarregados de educação devem respeitar e fazer cumprir as 
regras disciplinares e procedimentos adotados para prevenir a indisciplina na sala 
de aula 

O O O O O 

 A escola deve promover uma relação social adequada entre professor/alunos, 
alunos/alunos e professor/encarregado de educação 

O O O O O 

 O aluno deve promover um ambiente de sã convivência na sala de aula 
(aluno/professor e aluno/outros alunos) 

O O O O O 

 O professor deve promover aprendizagens saudáveis, seguras e justas (um 
clima/ambiente pedagógico adequado e harmonioso) 

O O O O O 

 O professor deve planificar as aulas de forma a prevenir a indisciplina O O O O O 
 O professor deve antecipar possíveis comportamentos indisciplinados para 
prevenir a indisciplina 

O O O O O 

 O professor deve conversar com os alunos de forma moralizadora para evitar 
comportamentos indisciplinados 

O O O O O 

 O professor deve manter uma atitude vigilante de todos os alunos, sem 
concentrar demasiado tempo num pequeno grupo 

O O O O O 

 O professor deve ameaçar o aluno indisciplinado com um castigo O O O O O 

(continua) 



 

(DC – Discordo Completamente; D – Discordo; CP – Concordo Parcialmente; C – Concordo; CC – 
Concordo Completamente 

Estratégias de prevenção da indisciplina  DC D CP C CC 

 O professor deve elogiar o aluno indisciplinado no momento de um 
comportamento adequado 

O O O O O 

 O professor deve contatar o encarregado de educação quando ocorre um ato 
de indisciplina do seu educando 

O O O O O 

 O professor deve conversar com o aluno indisciplinado no final da aula para 
repreende-lo e evitar novos atos de indisciplina 

O O O O O 

 O professor deve olhar fixamente para o aluno que está a ter comportamentos 
inadequados  

O O O O O 

 O professor deve mudar o aluno indisciplinado de lugar O O O O O 
 O professor deve elogiar os alunos disciplinados O O O O O 
 O aluno deve colaborar ordeiramente nas atividades, respeitando o professor e 
colegas (a vez de falar…) 

O O O O O 

 O aluno deve estar sentado no seu lugar adequadamente com uma postura 
correta (sem vaguear pela sala, virado para os lados ou para trás…) 

O O O O O 

 O aluno deve ser pontual e assíduo às aulas O O O O O 
 O aluno deve entrar e sair da sala ordeiramente (sem gritar, empurrar os 
colegas, a correr…) 

O O O O O 

 O aluno deve preservar o material dos colegas, da escola e professor O O O O O 
 O aluno não deve utilizar telemóveis, material vídeo ou áudio durante as aulas O O O O O 
 O encarregado de educação deve acompanhar ativamente a vida escolar do 
seu educando, por cuja educação é responsável 

O O O O O 

 O encarregado de educação deve promover no seu educando uma cultura de 
trabalho, empenho e de autovalorização 

O O O O O 

 O encarregado de educação deve manter-se informado acerca da vida escolar 
do seu filho (atitudes, atividades realizadas na sala/escola, conhecimentos 
adquiridos…) 

O O O O O 

 O encarregado de educação deve comparecer na escola sempre que a sua 
presença seja solicitada 

O O O O O 

 O encarregado de educação deve verificar regularmente o material escolar e 
mostrar-se ativo na aquisição dos conhecimentos em casa 

O O O O O 

 Outras. Quais? O O O O O 
  O O O O O 
  O O O O O 

 

O Inquérito termina aqui. Muito obrigado 

  



 

  



 

A indisciplina na sala de aula no primeiro ciclo no distrito de Bragança 

Inquérito ao Coordenador do 1.º Ciclo 
 

Alfredo José Ramos Ruano, aluno que frequenta o Doutoramento em Ciências da Educação 
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Este inquérito destina-se à recolha de dados, para a elaboração de uma Tese subordinada ao 
tema: A indisciplina na sala de aula no primeiro ciclo no distrito de Bragança, sob a 
orientação do Professor Doutor Armando Loureiro e do Professor Doutor José Lopes. 
A sua colaboração é de extrema utilidade. Por favor, responda com sinceridade. 
Informo que os dados obtidos são absolutamente confidenciais e comprometo-me a fazer 
chegar os resultados deste estudo assim que o mesmo se dê por concluído. Não escreva o 
seu nome em parte alguma. O questionário é anónimo.  
Agradecendo antecipadamente a sua colaboração neste estudo, apresento os meus cordiais 
cumprimentos.  

 

Dados de identificação 
1. Idade ______________ anos  
 

2. Género 

Masculino .................... O Feminino ..................... O 
 

Dados académicos 
3. Habilitações literárias: 

Bacharelato ............ O Licenciatura ..... O Pós-graduação .. O 
Mestrado ................ O Doutoramento .. O 
 

Dados Profissionais 
4. Categoria profissional: 

Contratado .. O Quadro de Zona Pedagógica  ... O Quadro de Agrupamento  .. O 
 

5. Tempo de serviço (em anos até 31 de agosto de 2015): 

1 a 5 anos .............. O 6 a 10 anos ...... O 11 a 15 anos ...... O 
16 a 20 anos  ......... O 21 a 25 anos .... O 26 a 30 anos ...... O 
Mais de 30 anos ..... O 
 

Existência de indisciplina 
6. Com que frequência ocorrem atos de indisciplina nas salas de aula do primeiro ciclo que 

estão sob a sua coordenação (dias úteis de uma semana)? 

Nunca ..................... O Um dia  ............ O Dois dias ............ O 
Três dias ................ O Quatro dias ...... O Cinco dias ......... O 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7. Em média quantos alunos têm comportamentos indisciplinados por sala no primeiro ciclo 

que coordena? 

0 . O 1 – 2 .. O 3 – 4 .. O 5-6 ... O 7 – 8 .. O + 8 ... O 

 
8. Qual o género de alunos mais indisciplinados nas salas de aula do primeiro ciclo que 

coordena? 

Rapazes  ......... O Raparigas ... O Nem rapazes nem raparigas  .... O 
 
9. Em que período do dia ocorre mais indisciplina nas salas de aula do primeiro ciclo que 

coordena? 

De manhã antes do intervalo ......... O De manhã depois do intervalo .. O 
De tarde ........................................ O Não ocorre ................................ O 
 

Código do Inquérito: 
N.º ________ 



 

10. A indisciplina nas salas de aula do primeiro ciclo que coordena tem vindo (escola apenas 
uma opção). 

a aumentar .... O a manter-se ... O a diminuir  ... O não ocorre .. O 
 

Entendimento e grau de gravidade da indisciplina 
11.  Dos seguintes comportamentos qual ou quais considera serem comportamentos 

indisciplinados?  

Entendimento de indisciplina 
É 

indisciplina  
Não é 

indisciplina 

Entrar na sala de 
aula 

 com boné na cabeça O O 

 a mastigar pastilha elástica O O 

 a cantar O O 

 a gritar O O 

 a correr O O 

 atrasado O O 

 sem autorização O O 

 Outro. Qual? O O 

Sair do lugar sem 
permissão 

 vaguear pela sala O O 

 trocar de lugar com um colega O O 

 sair da sala O O 

 Outro. Qual? O O 

Realizar tarefas 
sem a permissão 
do professor 

 usar aparelhos eletrónicos (telemóvel…)  O O 

 desenhar nos cadernos ou livros O O 

 ler outras matérias O O 

 Outro. Qual? O O 

Desatenção 

 conversar com o(s) colega(s) O O 

 estar constantemente virado na mesa para os lados 
ou para trás 

O O 

 brincar ou fazer palhaçadas O O 

 atirar papeis/pedaços de borracha aos colegas O O 

 Outro. Qual? O O 

Comunicar de 
forma não verbal 
com o(s) 
colega(s) 

 através de gestos O O 

 expressões faciais O O 

 trocar mensagens em papelinhos O O 

 Outro. Qual? O O 

Intervir 
inadequadamente 

 a cantar O O 

 a gritar O O 

 a rir-se O O 

 sem levantar o dedo O O 

 a fazer comentários ou usar vocabulário impróprio, 
para interromper a aula propositadamente e causar 
agitação da turma 

O O 

 Outro. Qual? O O 

(continua) 



 

Entendimento de indisciplina 
É 

indisciplina  
Não é 

indisciplina 

 
 
 
Desrespeitar os 
colega(s), 
professor e 
assistentes  
operacionais 

 desobedecer as regras e procedimentos 
estabelecidos no início do ano 

O O 

 recusar a realização das tarefas O O 

 Mastigar pastilha elástica O O 

 gozar o(s) colega(s)  O O 

 gozar o professor O O 

 discutir com o(s) colega(s) O O 

 ter uma postura incorreta quando está sentado O O 

 discutir com o professor O O 

 gozar com as assistentes  operacionais  O O 

 discutir com as assistentes  operacionais O O 

 Outro. Qual? O O 

Danificar material 

 dos colegas (rasgar , amachucar …)  O O 

 do professor (rasgar, amachucar …) O O 

 da escola (riscar mesas e cadeiras …) O O 

 Outro. Qual? O O 

Fazer ameaças a 
colega(s), 
professor e 
assistentes  
operacionais 

 verbais (alterando o tom de voz e mandando calar os 
colega(s, professor e assistentes  operacionais) 

O O 

 usando gestos obscenos O O 

 Outro. Qual? O O 

Agride 
verbalmente e 
fisicamente os 
colega(s), 
professor e 
assistentes  
operacionais 

 verbalmente (profere palavras impróprias e 
obscenas) 

O O 

 fisicamente (empurrar ou aleijar) O O 

 Outro. Qual? O O 

  aos gritos O O 

Sair da sala de 
aula 

 aos empurrões O O 

 a dizer palavrões O O 

 a deitar o material dos colegas ao chão O O 

 aos pontapés às mesas e porta O O 

 sem autorização O O 

  Outro. Qual? O O 

 
  



 

12. De acordo com a sua opinião, qual o grau de gravidade dos comportamentos que podem 
ser indisciplinados referidos anteriormente (independentemente das respostas dadas na 
questão anterior). 

(NG – Nada grave; PG – Pouco Grave; G – Grave; MG – Muito Grave; GR – Gravíssimo 
Grau de gravidade dos comportamentos indisciplinados NG PG G MG GR 

Entrar na sala de 
aula 

 com boné na cabeça O O O O O 

 a mastigar pastilha elástica O O O O O 

 a cantar O O O O O 

 a gritar O O O O O 

 a correr O O O O O 

 atrasado O O O O O 

 sem autorização O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Sair do lugar sem 
permissão 

 vaguear pela sala O O O O O 

 trocar de lugar com um colega O O O O O 

 sair da sala O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Realizar tarefas 
sem a permissão 
do professor 

 usar aparelhos eletrónicos O O O O O 

 desenhar nos cadernos ou livros O O O O O 

 ler outras matérias O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Desatenção 

 conversar com o(s) colega(s) O O O O O 

 estar constantemente virado na mesa para os lados ou 
para trás 

O O O O O 

 brincar ou fazer palhaçadas O O O O O 

 atirar papeis ou pedaços de borracha aos colegas O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Comunicar de 
forma não verbal 
com o(s) 
colega(s) 

 através de gestos O O O O O 

 expressões faciais O O O O O 

 trocar mensagens em papelinhos O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Intervir 
inadequadamente 

 a cantar O O O O O 

 a gritar O O O O O 

 a rir-se O O O O O 

 sem levantar o dedo O O O O O 

 a fazer comentários ou usar vocabulário impróprio, para 
interromper a aula propositadamente e causar agitação da 
turma 

O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

 

 
(continua) 



 

Desrespeitar o(s) 
colega(s), 
professor e 
assistentes  
operacionais 

 desobedecer as regras e procedimentos estabelecidos no 
início do ano 

O O O O O 

 recusar a realização das tarefas O O O O O 

 Mastigar pastilha elástica O O O O O 

 ser rude (gozar) o(s) colega(s)  O O O O O 

 ser rude (gozar) o professor O O O O O 

 discutir com o(s) colega(s) O O O O O 

 ter uma postura incorreta quando está sentado O O O O O 

 discutir com o professor O O O O O 

 ser rude (gozar) com as assistentes  operacionais  O O O O O 

 discutir com as assistentes  operacionais O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Danificar material 

 dos colegas (rasgar , amachucar …) O O O O O 

 do professor (rasgar , amachucar …) O O O O O 

 da escola (riscar mesas e cadeiras …) O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Fazer ameaças a 
colega(s), 
professor e 
assistentes  
operacionais 

 verbais (alterando o tom de voz e mandando calar os 
colega(s), professor e assistentes  operacionais) 

O O O O O 

 usando gestos obscenos O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Agride 
verbalmente e 
fisicamente os 
colega(s), 
professor e 
assistentes  
operacionais 

 verbalmente (profere palavras impróprias e obscenas) O O O O O 

 fisicamente (empurrar ou aleijar) O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Sair da sala de 
aula 

 aos gritos O O O O O 

 aos empurrões O O O O O 

 a dizer palavrões O O O O O 

 a deitar o material dos colegas ao chão O O O O O 

 aos pontapés às mesas e porta O O O O O 

 sem autorização O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

 
  



 

Causas da indisciplina 
13. A indisciplina é um fenómeno complexo e pode apresentar uma diversidade de causas. Na 

sua opinião quais são as principais causas da indisciplina?  
Se nas questões respeitantes à existência de indisciplina nas salas de aula do 1º Ciclo que 
coordena (6, 7, 8, 9 e 10) respondeu afirmativamente, responda agora tendo em consideração 
essa realidade. Caso tenha respondido de forma negativa aponte as causas de indisciplina 
de forma geral, independentemente da realidade das salas de aula do 1º Ciclo que coordena.  

(DC – Discordo Completamente; D – Discordo; CP – Concordo Parcialmente; C – Concordo; CC – 
Concordo Completamente) 

Causas da indisciplina DC D CP C CC 

 Condições físicas inadequadas da escola O O O O O 

 Desajustamento nos horários de atividades escolares e do recreio O O O O O 

 Composição heterogéneas das turmas O O O O O 

 Clima/ambiente escolar desfavorável  O O O O O 

 Regulamento disciplinar da escola rígido O O O O O 

 Regulamento disciplinar da escola tolerante O O O O O 

 Falta de um plano de prevenção/intervenção de indisciplina na escola O O O O O 

 Falta de participação dos Encarregados de Educação na vida escolar dos seus 
educandos 

O O O O O 

 Número elevado de alunos por turma O O O O O 

 Currículo demasiado extenso O O O O O 

 Programas desajustados aos anos de escolaridade O O O O O 

 Estatuto do aluno inadequado O O O O O 

 Método de trabalho do professor (abuso do método expositivo) O O O O O 

 Falta de capacidade do professor para motivar os alunos (aulas monótonas ou 
repetitivas) 

O O O O O 

 Falta de capacidade de comunicação por parte do professor (falar muito alto ou 
baixo e dispersar-se no assunto) 

O O O O O 

 Administração incorreta do espaço (sala) e tempo (aula, conteúdos), por parte 
do professor 

O O O O O 

 Professor demasiado autoritário O O O O O 

 Professor demasiado tolerante  O O O O O 

 Professor inconsistente (injusto)   O O O O O 

 Falta de capacidade do professor em identificar aluno(s) indisciplinado(s)  O O O O O 

 Falta de capacidade do professor em identificar comportamento(s) 
indisciplinado(s) 

O O O O O 

 Professor que não antecipa comportamentos indisciplinados de forma a 
preveni-los 

O O O O O 

 Falta de capacidade do professor em lidar com comportamentos indisciplinados 
sem interromper o normal funcionamento da aula 

O O O O O 

 Falta de formação alusiva à indisciplina, por parte do professor O O O O O 

 Problemas de ordem psicopatológica do aluno (distúrbios da personalidade e 
instabilidade emocional) 

O O O O O 

 Desinteresse e desmotivação do aluno pelos trabalhos escolares  O O O O O 

 Falta de hábitos e de competências de estudo, por parte do aluno O O O O O 

 Aluno que frequenta a escola por imposição (ideia que a escola não serve para 
nada) 

O O O O O 

(continua) 

(continua) 



 

(DC – Discordo Completamente; D – Discordo; CP – Concordo Parcialmente; C – Concordo; CC – 
Concordo Completamente) 

Causas da indisciplina DC D CP C CC 

 Aluno desadaptado à turma (não se identifica com os colegas da turma) O O O O O 

 Aluno que não se identifica com o professor  O O O O O 

 Aluno com vida familiar desestruturada O O O O O 

 Aluno com falta de modelos comportamentais positivos (falta de valores morais, 
arrogância e exibicionismo) 

O O O O O 

 Aluno que se deixa influenciar por alunos perturbadores (más companhias) O O O O O 

 Aluno com uma ou mais retenções (dificuldades de aprendizagem) O O O O O 

 Aluno de abandono parental (abandono do pai, da mãe ou dos dois) O O O O O 

 Aluno com maus tratos no seio familiar (físicos ou psicológicos) O O O O O 

 Ausência de comunicação nas questões familiares e escolares entre os 
membros da família (falta de tempo para conversarem) 

O O O O O 

 Ausência de afeto adequado ao ano de escolaridade (idade dos alunos) O O O O O 

 Pais autoritários  O O O O O 

 Pais permissivos ou negligentes O O O O O 

 Ausência de supervisão ou de acompanhamento das atividades escolares, por 
parte dos familiares 

O O O O O 

 Falta de comparência dos pais/encarregados de educação quando solicitada 
pela escola 

O O O O O 

 Famílias oriundas de outas culturas O O O O O 

 Famílias em situação de desemprego O O O O O 

 Famílias com elevado nível económico O O O O O 

Famílias com baixos rendimentos económicos O O O O O 

 Famílias vítimas de racismo e excluídas da sociedade O O O O O 

 Famílias com problemas de álcool ou de drogas O O O O O 

 Outras. Quais? O O O O O 

  O O O O O 

 
14.  Na sua opinião de quem é a responsabilidade da indisciplina na sala de aula? Se nas 

questões respeitantes à existência de indisciplina nas salas de aula do 1º Ciclo que 
coordena (6, 7, 8, 9 e 10) respondeu afirmativamente, responda agora tendo em 
consideração essa realidade. Caso tenha respondido de forma negativa, responda de 
forma geral/independentemente da realidade das salas de aula do 1º Ciclo que coordena.  

(NR – Nada Responsável; PR – Pouco Responsável; R – Responsável; MR – Muito 
Responsável; TR - Totalmente Responsável) 

 

 NR PR R MR TR 

 Políticas educativas governamentais O O O O O 

 Os alunos O O O O O 

 Os professores O O O O O 

 A família/encarregados de educação O O O O O 

 A instituição (escola) O O O O O 

 Outras. Quais? O O O O O 

  O O O O O 

 



 

Estratégias de prevenção da indisciplina 

15. No seu agrupamento são realizadas atividades para prevenir/combater a indisciplina? 

Sim  ........ O Não .. O 
 

16. Na sua opinião quais são as estratégias que podem ser utilizadas para prevenir a 

indisciplina no contexto sala de aula do 1º Ciclo.  

 (DC – Discordo Completamente; D – Discordo; CP – Concordo Parcialmente; C – Concordo; CC – 
Concordo Completamente 

Estratégias de prevenção da indisciplina  DC D CP C CC 

 A escola deve envolver todos os agentes educativos na prevenção à 
indisciplina 

O O O O O 

 A escola deve adotar estratégias/comportamentos disciplinados que 
promovam a prevenção à indisciplina 

O O O O O 

 Os alunos e encarregados de educação devem conhecer as estratégias 
adotadas pelo agrupamento para prevenir a indisciplina na sala de aula 

O O O O O 

 A escola deve fazer a divulgação dos comportamentos disciplinados 
adotados, junto dos alunos, encarregados de educação, professores e 
assistentes operacionais, para prevenir a indisciplina  

O O O O O 

 Os agentes educativos devem refletir sobre as causas de indisciplina e tentar 
melhorar as estratégias de prevenção 

O O O O O 

 O encarregado de educação e o aluno devem promover a disciplina, 
conhecendo, respeitando e cumprindo as regras estabelecidas no Regulamento 
Interno do Agrupamento e do Estatuto do Aluno e Ética Escolar 

O O O O O 

 A escola deve promover e apoiar os alunos para que sejam disciplinados O O O O O 
 A escola deve apoiar os professores para que os seus alunos possam ser 
disciplinados 

O O O O O 

 A escola deve apoiar as assistentes operacionais para que os alunos possam 
ser disciplinados 

O O O O O 

 A escola deve criar um clima/ambiente escolar adequado O O O O O 
 O professor deve estabelecer de forma clara um conjunto de regras 
disciplinares e procedimentos dentro da sala de aula com os alunos e 
encarregados de educação para prevenir a indisciplina 

O O O O O 

 Os alunos e encarregados de educação devem respeitar e fazer cumprir as 
regras disciplinares e procedimentos adotados para prevenir a indisciplina na 
sala de aula 

O O O O O 

 A escola deve promover uma relação social adequada entre professor/alunos, 
alunos/alunos e professor/encarregado de educação 

O O O O O 

 O aluno deve promover um ambiente de sã convivência na sala de aula 
(aluno/professor e aluno/outros alunos) 

O O O O O 

 O professor deve promover aprendizagens saudáveis, seguras e justas (um 
clima/ambiente pedagógico adequado e harmonioso) 

O O O O O 

 O professor deve planificar as aulas de forma a prevenir a indisciplina O O O O O 
 O professor deve antecipar possíveis comportamentos indisciplinados para 
prevenir a indisciplina 

O O O O O 

 O professor deve conversar com os alunos de forma moralizadora para evitar 
comportamentos indisciplinados 

O O O O O 

 O professor deve manter uma atitude vigilante de todos os alunos, sem 
concentrar demasiado tempo num pequeno grupo 

O O O O O 

 O professor deve ameaçar o aluno indisciplinado com um castigo O O O O O 

(continua) 



 

 (DC – Discordo Completamente; D – Discordo; CP – Concordo Parcialmente; C – Concordo; CC – 
Concordo Completamente 

Estratégias de prevenção da indisciplina  DC D CP C CC 

 O professor deve elogiar o aluno indisciplinado no momento de um 
comportamento adequado 

O O O O O 

 O professor deve contatar o encarregado de educação quando ocorre um ato 
de indisciplina do seu educando 

O O O O O 

 O professor deve conversar com o aluno indisciplinado no final da aula para 
repreende-lo e evitar novos atos de indisciplina 

O O O O O 

 O professor deve olhar fixamente para o aluno que está a ter comportamentos 
inadequados  

O O O O O 

 O professor deve mudar o aluno indisciplinado de lugar O O O O O 
 O professor deve elogiar os alunos disciplinados O O O O O 
 O aluno deve colaborar ordeiramente nas atividades, respeitando o professor 
e colegas (a vez de falar…) 

O O O O O 

 O aluno deve estar sentado no seu lugar adequadamente com uma postura 
correta (sem vaguear pela sala, virado para os lados ou para trás…) 

O O O O O 

 O aluno deve ser pontual e assíduo às aulas O O O O O 
 O aluno deve entrar e sair da sala ordeiramente (sem gritar, empurrar os 
colegas, a correr…) 

O O O O O 

 O aluno deve preservar o material dos colegas, da escola e professor O O O O O 
 O aluno não deve utilizar telemóveis, material vídeo ou áudio durante as aulas O O O O O 
 O encarregado de educação deve acompanhar ativamente a vida escolar do 
seu educando, por cuja educação é responsável 

O O O O O 

 O encarregado de educação deve promover no seu educando uma cultura de 
trabalho, empenho e de autovalorização 

O O O O O 

 O encarregado de educação deve manter-se informado acerca da vida escolar 
do seu filho (atitudes, atividades realizadas na sala/escola, conhecimentos 
adquiridos…) 

O O O O O 

 O encarregado de educação deve comparecer na escola sempre que a sua 
presença seja solicitada 

O O O O O 

 O encarregado de educação deve verificar regularmente o material escolar e 
mostrar-se ativo na aquisição dos conhecimentos em casa 

O O O O O 

 Outras. Quais? O O O O O 

  O O O O O 

  O O O O O 

 
O Inquérito termina aqui. Muito obrigado 

  



 

  



 

A indisciplina na sala de aula no primeiro ciclo no distrito de Bragança 

Inquérito ao Professor do 1.º Ciclo 
 

Alfredo José Ramos Ruano, aluno que frequenta o Doutoramento em Ciências da Educação 
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Este inquérito destina-se à recolha de dados, para a elaboração de uma Tese subordinada ao 
tema: A indisciplina na sala de aula no primeiro ciclo no distrito de Bragança, sob a 
orientação do Professor Doutor Armando Loureiro e do Professor Doutor José Lopes. 
A sua colaboração é de extrema utilidade. Por favor, responda com sinceridade. 
Informamos que os dados obtidos são absolutamente confidenciais e comprometo-me a 
fazer chegar os resultados deste estudo assim que o mesmo se dê por concluído. Não escreva 
o seu nome em parte alguma. O questionário é anónimo.  
Agradecendo antecipadamente a sua colaboração neste estudo, apresento os meus cordiais 
cumprimentos.  

 

Dados de identificação 
1.  Idade ______________ anos  
 

2. Género 

Masculino .................... O Feminino ..................... O 
 

Dados académicos 
3. Habilitações literárias: 

Bacharelato ............ O Licenciatura ..... O Pós-graduação .. O 
Mestrado ................ O Doutoramento .. O 
 

Dados Profissionais 
4. Categoria profissional: 

Contratado .. O Quadro de Zona Pedagógica  ... O Quadro de Agrupamento  .. O 
 

5. Tempo de serviço (em anos até 31 de agosto de 2015): 

1 a 5 anos .............. O 6 a 10 anos ...... O 11 a 15 anos ...... O 
16 a 20 anos  ......... O 21 a 25 anos .... O 26 a 30 anos ...... O 
Mais de 30 anos ..... O 
 

Existência de indisciplina 
6. Com que frequência ocorrem atos de indisciplina na sua sala de aula, no ano que decorre 

(dias úteis de uma semana)? 

Nunca ..................... O Um dia  ............ O Dois dias ............ O 
Três dias ................ O Quatro dias ...... O Cinco dias ......... O 
 

7. Em média quantos alunos têm comportamentos indisciplinados na sua sala de aula, no ano 
que decorre? 

0 . O 1 – 2 .. O 3 – 4 .. O 5-6 ... O 7 – 8 .. O + 8 ... O 
 

8. Qual o género de alunos mais indisciplinados na sua sala de aula, no ano que decorre? 

Rapazes  ......... O Raparigas ... O Nem rapazes nem raparigas  .... O 
 

9. Em que período do dia ocorre mais indisciplina na sua sala de aula, no ano que decorre? 

De manhã antes do intervalo ......... O De manhã depois do intervalo .. O 
De tarde ........................................ O Não ocorre ................................ O 
 

10. A indisciplina na sua sala de aula tem vindo, (escolha apenas uma opção). 

a aumentar .... O a manter-se ... O a diminuir  ... O não ocorre .. O 

Código do Inquérito: 
N.º ________ 



 

Entendimento e grau de gravidade da indisciplina 

11. Dos seguintes comportamentos qual ou quais considera serem comportamentos 
indisciplinados?  

Entendimento de indisciplina 
É 

indisciplina  
Não é 

indisciplina 

Entrar na sala de 
aula 

 com boné na cabeça O O 

 a mastigar pastilha elástica O O 

 a cantar O O 

 a gritar O O 

 a correr O O 

 atrasado O O 

 sem autorização O O 

 Outro. Qual? O O 

Sair do lugar sem 
permissão 

 vaguear pela sala O O 

 trocar de lugar com um colega O O 

 sair da sala O O 

 Outro. Qual? O O 

Realizar tarefas 
sem a permissão 
do professor 

 usar aparelhos eletrónicos (telemóvel…)  O O 

 desenhar nos cadernos ou livros O O 

 ler outras matérias O O 

 Outro. Qual? O O 

Desatenção 

 conversar com o(s) colega(s) O O 

 estar constantemente virado na mesa para os lados 
ou para trás 

O O 

 brincar ou fazer palhaçadas O O 

 atirar papeis/pedaços de borracha aos colegas O O 

 Outro. Qual? O O 

Comunicar de 
forma não verbal 
com o(s) 
colega(s) 

 através de gestos O O 

 expressões faciais O O 

 trocar mensagens em papelinhos O O 

 Outro. Qual? O O 

Intervir 
inadequadamente 

 a cantar O O 

 a gritar O O 

 a rir-se O O 

 sem levantar o dedo O O 

 a fazer comentários ou usar vocabulário impróprio, 
para interromper a aula propositadamente e causar 
agitação da turma 

O O 

 Outro. Qual? O O 

 

 
(continua) 



 

 
 
 
 
Desrespeitar os 
colega(s), o  
professor e 
assistentes  
operacionais  

 desobedecer as regras e procedimentos 
estabelecidos no início do ano 

O O 

 recusar a realização das tarefas O O 

 mastigar pastilha elástica O O 

 gozar o(s) colega(s)  O O 

 gozar o professor O O 

 discutir com o(s) colega(s) O O 

 ter uma postura incorreta quando está sentado O O 

 discutir com o professor O O 

 gozar com as assistentes  operacionais  O O 

 discutir com as assistentes  operacionais O O 

 Outro. Qual? O O 

Danificar material 

 dos colegas (rasgar , amachucar …)  O O 

 do professor (rasgar , amachucar …) O O 

 da escola (riscar mesas e cadeiras …) O O 

 Outro. Qual? O O 

Fazer ameaças a 
colega(s), 
professor e 
assistentes  
operacionais 

 verbais (alterando o tom de voz e mandando calar os 
colega(s), professor e assistentes  operacionais) 

O O 

 usando gestos obscenos O O 

 Outro. Qual? O O 

Agride 
verbalmente e 
fisicamente os 
colega(s), 
professor e 
assistentes  
operacionais 

 verbalmente (profere palavras impróprias e 
obscenas) 

O O 

 fisicamente (empurrar ou aleijar) O O 

 Outro. Qual? O O 

  aos gritos O O 

Sair da sala de 
aula 

 aos empurrões O O 

 a dizer palavrões O O 

 a deitar o material dos colegas ao chão O O 

 aos pontapés às mesas e porta O O 

 sem autorização O O 

  Outro. Qual? O O 

 
  



 

12. De acordo com a sua opinião, qual o grau de gravidade dos comportamentos que podem 
ser indisciplinados referidos anteriormente (independentemente das respostas dadas na 
questão anterior). 

(NG – Nada grave; PG – Pouco Grave; G – Grave; MG – Muito Grave; GR – Gravíssimo 
Grau de gravidade dos comportamentos indisciplinados NG PG G MG GR 

Entrar na sala de 
aula 

 com boné na cabeça O O O O O 

 a mastigar pastilha elástica O O O O O 

 a cantar O O O O O 

 a gritar O O O O O 

 a correr O O O O O 

 atrasado O O O O O 

 sem autorização O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Sair do lugar sem 
permissão 

 vaguear pela sala O O O O O 

 trocar de lugar com um colega O O O O O 

 sair da sala O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Realizar tarefas 
sem a permissão 
do professor 

 usar aparelhos eletrónicos O O O O O 

 desenhar nos cadernos ou livros O O O O O 

 ler outras matérias O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Desatenção 

 conversar com o(s) colega(s) O O O O O 

 estar constantemente virado na mesa para os lados ou 
para trás 

O O O O O 

 brincar ou fazer palhaçadas O O O O O 

 atirar papeis ou pedaços de borracha aos colegas O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Comunicar de 
forma não verbal 
com o(s) 
colega(s) 

 através de gestos O O O O O 

 expressões faciais O O O O O 

 trocar mensagens em papelinhos O O O O O 

 Outro. Qual? O O    

Intervir 
inadequadamente 

 a cantar O O O O O 

 a gritar O O O O O 

 a rir-se O O O O O 

 sem levantar o dedo O O O O O 

 a fazer comentários ou usar vocabulário impróprio, para 
interromper a aula propositadamente e causar agitação 
da turma 

O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

 

 

(continua) 

(cont) 



 

Desrespeitar o(s) 
colega(s), 
professor e 
assistentes  
operacionais 

 desobedecer as regras e procedimentos estabelecidos 
no início do ano 

O O O O O 

 recusar a realização das tarefas O O O O O 

 Mastigar pastilha elástica O O O O O 

 ser rude (gozar) o(s) colega(s)  O O O O O 

 ser rude (gozar) o professor O O O O O 

 discutir com o(s) colega(s) O O O O O 

 ter uma postura incorreta quando está sentado O O O O O 

 discutir com o professor O O O O O 

 ser rude (gozar) as assistentes  operacionais  O O O O O 

 discutir com as assistentes  operacionais O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Danificar material 

 dos colegas (rasgar , amachucar …) O O O O O 

 do professor (rasgar , amachucar …) O O O O O 

 da escola (riscar mesas e cadeiras …) O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Fazer ameaças a 
colega(s), 
professor e 
assistentes  
operacionais 

 verbais (alterando o tom de voz e mandando calar os 
colega(s) e professor e assistentes  operacionais) 

O O O O O 

 usando gestos obscenos O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Agride 
verbalmente e 
fisicamente os 
colega(s), 
professor e 
assistentes  
operacionais 

 verbalmente (profere palavras impróprias e obscenas) O O O O O 

 fisicamente (empurrar ou aleijar) O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

Sair da sala de 
aula 

 aos gritos O O O O O 

 aos empurrões O O O O O 

 a dizer palavrões O O O O O 

 a deitar o material dos colegas ao chão O O O O O 

 aos pontapés às mesas e porta O O O O O 

 sem autorização O O O O O 

 Outro. Qual? O O O O O 

 
  



 

Causas da indisciplina 
13. A indisciplina é um fenómeno complexo e pode apresentar uma diversidade de causas. 

Na sua opinião quais são as principais causas da indisciplina?  
Se nas questões respeitantes à existência de indisciplina na sua sala de aula  (6, 7, 8, 9 e 10) 
respondeu afirmativamente, responda agora tendo em consideração essa realidade. Caso 
tenha respondido de forma negativa aponte as causas de indisciplina de forma geral, 
independentemente da realidade da sua sala de aula. 

(DC – Discordo Completamente; D – Discordo; CP – Concordo Parcialmente; C – Concordo; CC – 
Concordo Completamente) 

Causas da indisciplina DC D CP C CC 

 Condições físicas inadequadas da escola O O O O O 

 Desajustamento nos horários de atividades escolares e do recreio O O O O O 

 Composição heterogéneas das turmas O O O O O 

 Clima/ambiente escolar desfavorável  O O O O O 

 Regulamento disciplinar da escola rígido O O O O O 

 Regulamento disciplinar da escola tolerante O O O O O 

 Falta de um plano de prevenção/intervenção de indisciplina na escola O O O O O 

 Falta de participação dos Encarregados de Educação na vida escolar dos seus 
educandos 

O O O O O 

 Número elevado de alunos por turma O O O O O 

 Currículo demasiado extenso O O O O O 

 Programas desajustados aos anos de escolaridade O O O O O 

 Estatuto do aluno inadequado O O O O O 

 Método de trabalho do professor (abuso do método expositivo) O O O O O 

 Falta de capacidade do professor para motivar os alunos (aulas monótonas ou 
repetitivas) 

O O O O O 

 Falta de capacidade de comunicação por parte do professor (falar muito alto 
ou baixo e dispersar-se no assunto) 

O O O O O 

 Administração incorreta do espaço (sala) e tempo (aula, conteúdos), por parte 
do professor 

O O O O O 

 Professor demasiado autoritário O O O O O 

 Professor demasiado tolerante  O O O O O 

 Professor inconsistente (injusto)   O O O O O 

 Falta de capacidade do professor em identificar aluno(s) indisciplinado(s)  O O O O O 

 Falta de capacidade do professor em identificar comportamento(s) 
indisciplinado(s) 

O O O O O 

 Professor que não antecipa comportamentos indisciplinados de forma a 
preveni-los 

O O O O O 

 Falta de capacidade do professor em lidar com comportamentos 
indisciplinados sem interromper o normal funcionamento da aula 

O O O O O 

 Falta de formação alusiva à indisciplina, por parte do professor O O O O O 

 Problemas de ordem psicopatológica do aluno (distúrbios da personalidade e 
instabilidade emocional) 

O O O O O 

 Desinteresse e desmotivação do aluno pelos trabalhos escolares  O O O O O 

 Falta de hábitos e de competências de estudo, por parte do aluno O O O O O 

 Aluno que frequenta a escola por imposição (ideia que a escola não serve para 
nada) 

O O O O O 

(continua) 



 

(DC – Discordo Completamente; D – Discordo; CP – Concordo Parcialmente; C – Concordo; CC – 
Concordo Completamente) 

Causas da indisciplina DC D CP C CC 

 Aluno desadaptado à turma (não se identifica com os colegas da turma) O O O O O 

 Aluno que não se identifica com o professor  O O O O O 

 Aluno com vida familiar desestruturada O O O O O 

 Aluno com falta de modelos comportamentais positivos (falta de valores 
morais, arrogância e exibicionismo) 

O O O O O 

 Aluno que se deixa influenciar por alunos perturbadores (más companhias) O O O O O 

 Aluno com uma ou mais retenções (dificuldades de aprendizagem) O O O O O 

 Aluno de abandono parental (abandono do pai, da mãe ou dos dois) O O O O O 

 Aluno com maus tratos no seio familiar (físicos ou psicológicos) O O O O O 

 Ausência de comunicação nas questões familiares e escolares entre os 
membros da família (falta de tempo para conversarem) 

O O O O O 

 Ausência de afeto adequado ao ano de escolaridade (idade dos alunos) O O O O O 

 Pais autoritários  O O O O O 

 Pais permissivos ou negligentes O O O O O 

 Ausência de supervisão ou de acompanhamento das atividades escolares, por 
parte dos familiares 

O O O O O 

 Falta de comparência dos pais/encarregados de educação quando solicitada 
pela escola 

O O O O O 

 Famílias oriundas de outas culturas O O O O O 

 Famílias em situação de desemprego O O O O O 

 Famílias com elevado nível económico O O O O O 

Famílias com baixos rendimentos económicos O O O O O 

 Famílias vítimas de racismo e excluídas da sociedade O O O O O 

 Famílias com problemas de álcool ou de drogas O O O O O 

 Outras. Quais? O O O O O 

  O O O O O 

 
 

14. Na sua opinião de quem é a responsabilidade da indisciplina na sala de aula?  
Se nas questões respeitantes à existência de indisciplina nas salas de aula do 1º Ciclo do seu 
Agrupamento (6, 7, 8, 9 e 10) respondeu afirmativamente, responda agora tendo em 
consideração essa realidade. Caso tenha respondido de forma negativa responda de forma 
geral, independentemente da realidade da sua sala de aula.  
(NR – Nada Responsável; PR – Pouco Responsável; R – Responsável; MR – Muito 

Responsável; TR - Totalmente Responsável) 
 

 NR PR R MR TR 

 Políticas educativas governamentais O O O O O 

 Os alunos O O O O O 

 Os professores O O O O O 

 A família/encarregados de educação O O O O O 

 A instituição (escola) O O O O O 

 Outras. Quais? O O O O O 

  O O O O O 



 

Estratégias de prevenção da indisciplina 

15. No seu agrupamento são realizadas atividades para prevenir/combater a indisciplina? 

Sim  ........ O Não .. O 
 

16. Na sua opinião quais são as estratégias que podem ser utilizadas para prevenir a 

indisciplina no contexto sala de aula do 1º Ciclo.  

(DC – Discordo Completamente; D – Discordo; CP – Concordo Parcialmente; C – Concordo; CC – 
Concordo Completamente 

Estratégias de prevenção da indisciplina  DC D CP C CC 

 A escola deve envolver todos os agentes educativos na prevenção à 
indisciplina 

O O O O O 

 A escola deve adotar estratégias/comportamentos disciplinados que 
promovam a prevenção à indisciplina 

O O O O O 

 Os alunos e encarregados de educação devem conhecer as estratégias 
adotadas pelo agrupamento para prevenir a indisciplina na sala de aula 

O O O O O 

 A escola deve fazer a divulgação dos comportamentos disciplinados 
adotados, junto dos alunos, encarregados de educação, professores e 
assistentes operacionais, para prevenir a indisciplina  

O O O O O 

 Os agentes educativos devem refletir sobre as causas de indisciplina e tentar 
melhorar as estratégias de prevenção 

O O O O O 

 O encarregado de educação e o aluno devem promover a disciplina, 
conhecendo, respeitando e cumprindo as regras estabelecidas no Regulamento 
Interno do Agrupamento e do Estatuto do Aluno e Ética Escolar 

O O O O O 

 A escola deve promover e apoiar os alunos para que sejam disciplinados O O O O O 
 A escola deve apoiar os professores para que os seus alunos possam ser 
disciplinados 

O O O O O 

 A escola deve apoiar as assistentes operacionais para que os alunos possam 
ser disciplinados 

O O O O O 

 A escola deve criar um clima/ambiente escolar adequado O O O O O 
 O professor deve estabelecer de forma clara um conjunto de regras 
disciplinares e procedimentos dentro da sala de aula com os alunos e 
encarregados de educação para prevenir a indisciplina 

O O O O O 

 Os alunos e encarregados de educação devem respeitar e fazer cumprir as 
regras disciplinares e procedimentos adotados para prevenir a indisciplina na 
sala de aula 

O O O O O 

 A escola deve promover uma relação social adequada entre professor/alunos, 
alunos/alunos e professor/encarregado de educação 

O O O O O 

 O aluno deve promover um ambiente de sã convivência na sala de aula 
(aluno/professor e aluno/outros alunos) 

O O O O O 

 O professor deve promover aprendizagens saudáveis, seguras e justas (um 
clima/ambiente pedagógico adequado e harmonioso) 

O O O O O 

 O professor deve planificar as aulas de forma a prevenir a indisciplina O O O O O 
 O professor deve antecipar possíveis comportamentos indisciplinados para 
prevenir a indisciplina 

O O O O O 

 O professor deve conversar com os alunos de forma moralizadora para evitar 
comportamentos indisciplinados 

O O O O O 

 O professor deve manter uma atitude vigilante de todos os alunos, sem 
concentrar demasiado tempo num pequeno grupo 

O O O O O 

 O professor deve ameaçar o aluno indisciplinado com um castigo O O O O O 

(continua) 



 

(DC – Discordo Completamente; D – Discordo; CP – Concordo Parcialmente; C – Concordo; CC – 
Concordo Completamente 

Estratégias de prevenção da indisciplina  DC D CP C CC 

 O professor deve elogiar o aluno indisciplinado no momento de um 
comportamento adequado 

O O O O O 

 O professor deve contatar o encarregado de educação quando ocorre um ato 
de indisciplina do seu educando 

O O O O O 

 O professor deve conversar com o aluno indisciplinado no final da aula para 
repreende-lo e evitar novos atos de indisciplina 

O O O O O 

 O professor deve olhar fixamente para o aluno que está a ter comportamentos 
inadequados  

O O O O O 

 O professor deve mudar o aluno indisciplinado de lugar O O O O O 
 O professor deve elogiar os alunos disciplinados O O O O O 
 O aluno deve colaborar ordeiramente nas atividades, respeitando o professor 
e colegas (a vez de falar…) 

O O O O O 

 O aluno deve estar sentado no seu lugar adequadamente com uma postura 
correta (sem vaguear pela sala, virado para os lados ou para trás…) 

O O O O O 

 O aluno deve ser pontual e assíduo às aulas O O O O O 
 O aluno deve entrar e sair da sala ordeiramente (sem gritar, empurrar os 
colegas, a correr…) 

O O O O O 

 O aluno deve preservar o material dos colegas, da escola e professor O O O O O 
 O aluno não deve utilizar telemóveis, material vídeo ou áudio durante as aulas O O O O O 
 O encarregado de educação deve acompanhar ativamente a vida escolar do 
seu educando, por cuja educação é responsável 

O O O O O 

 O encarregado de educação deve promover no seu educando uma cultura de 
trabalho, empenho e de autovalorização 

O O O O O 

 O encarregado de educação deve manter-se informado acerca da vida escolar 
do seu filho (atitudes, atividades realizadas na sala/escola, conhecimentos 
adquiridos…) 

O O O O O 

 O encarregado de educação deve comparecer na escola sempre que a sua 
presença seja solicitada 

O O O O O 

 O encarregado de educação deve verificar regularmente o material escolar e 
mostrar-se ativo na aquisição dos conhecimentos em casa 

O O O O O 

 Outras. Quais? O O O O O 

  O O O O O 

  O O O O O 

 
O Inquérito termina aqui. Muito obrigado 

  



 

  



 

 Solicitação de Colaboração no Estudo 

  



 

  



 

 Opinião das principais causas da indisciplina  

Questão 13 do Inquérito: 

A indisciplina é um fenómeno complexo e pode apresentar uma diversidade de causas. 

Na sua opinião quais são as principais causas da indisciplina? 

Tabela 56 - Opinião dos diretores, as principais causas da indisciplina 

Diretores  DC D CP C CC 

Condições físicas inadequadas da escola 
n 5 5 1 2  

% 38,5 38,5 7,7 15,4  

Desajustamento nos horários de atividades escolares e do 
recreio 

n 3 6 1 3  

% 23,1 46,2 7,7 23,1  

Composição heterogéneas das turmas 
n 1 5 1 6  

% 7,7 38,5 7,7 46,2  

Clima/ambiente escolar desfavorável 
n 2 3 3 5  

% 15,4 23,1 23,1 38,5  

Regulamento disciplinar da escola rígido 
n 6 4 1 2  

% 46,2 30,8 7,7 15,4  

Regulamento disciplinar da escola tolerante 
n 3 5 1 3 1 

% 23,1 38,5 7,7 23,1 7,7 

Falta de um plano de prevenção/intervenção de indisciplina na 
escola 

n 3 4 0 3 3 

% 23,1 30,8 0 23,1 23,1 

Falta de participação dos Encarregados de Educação na vida 
escolar dos seus educandos 

n  1 5 4 3 

%  7,7 38,5 30,8 23,1 

Número elevado de alunos por turma 
n 1 2 4 5 1 

% 7,7 15,4 30,8 38,5 7,7 

Currículo demasiado extenso 
n  5 2 4 2 

%  38,5 15,4 30,8 15,4 

Programas desajustados aos anos de escolaridade 
n  5 2 6  

%  38,5 15,4 46,2  

Estatuto do aluno inadequado 
n 1 7 1 4  

% 7,7 53,8 7,7 30,8  

Método de trabalho do professor (abuso do método expositivo) 
n 1 5 2 3 2 

% 7,7 38,5 15,4 23,1 15,4 

Falta de capacidade do professor para motivar os alunos (aulas 
monótonas ou repetitivas) 

n 1 5 1 3 3 

% 7,7 38,5 7,7 23,1 23,1 

Falta de capacidade de comunicação por parte do professor (falar 
muito alto ou baixo e dispersar-se no assunto) 

n 1 4 1 4 3 

% 7,7 30,8 7,7 30,8 23,1 

Administração incorreta do espaço (sala) e tempo (aula, 
conteúdos), por parte do professor 

n 2 5 1 3 2 

% 15,4 38,5 7,7 23,1 15,4 

Professor demasiado autoritário 
n 1 7 2 1 2 

% 7,7 53,8 15,4 7,7 15,4 

Professor demasiado tolerante 
n 1 2 4 5 1 

% 7,7 15,4 30,8 38,5 7,7 

Professor inconsistente (injusto) 
n  2 3 5 3 

%  15,4 23,1 38,5 23,1 

Falta de capacidade do professor em identificar aluno(s) 
indisciplinado(s) 

n 1 3 3 4 2 

% 7,7 23,1 23,1 30,8 15,4 

Professor que não antecipa comportamentos indisciplinados de 
forma a preveni-los 

n  3 2 6 2 

%  23,1 15,4 46,2 15,4 

Falta de capacidade do professor em lidar com comportamentos 
indisciplinados sem interromper o normal funcionamento da aula 

n 1 2 3 4 3 

% 7,7 15,4 23,1 30,8 23,1 

Falta de formação alusiva à indisciplina, por parte do professor 
n 1 2 3 6 1 

% 7,7 15,4 23,1 46,2 7,7 

Problemas de ordem psicopatológica do aluno (distúrbios da 
personalidade e instabilidade emocional) 

n   4 6 3 

%   30,8 46,2 23,1 

Desinteresse e desmotivação do aluno pelos trabalhos escolares 
n   5 5 3 

%   38,5 38,5 23,1 

 



 

Diretores  DC D CP C CC 

Falta de hábitos e de competências de estudo, por parte do aluno 
n   2 7 4 

%   15,4 53,8 30,8 

Aluno que frequenta a escola por imposição (ideia que a escola 
não serve para nada) 

n   3 5 5 

%   23,1 38,5 38,5 

Aluno desadaptado à turma (não se identifica com os colegas da 
turma) 

n  1 4 5 3 

%  7,7 30,8 38,5 23,1 

Aluno que não se identifica com o professor 
n  3 5 5 0 

%  23,1 38,5 38,5 0 

Aluno com vida familiar desestruturada 
n  0 6 4 3 

%  0 46,2 30,8 23,1 

Aluno com falta de modelos comportamentais positivos (falta de 
valores morais, arrogância e exibicionismo) 

n   2 4 7 

%   15,4 30,8 53,8 

Aluno que se deixa influenciar por alunos perturbadores (más 
companhias) 

n   8 4 1 

%   61,5 30,8 7,7 

Aluno com uma ou mais retenções (dificuldades de 
aprendizagem) 

n  5 4 3 1 

%  38,5 30,8 23,1 7,7 

Aluno de abandono parental (abandono do pai, da mãe ou dos 
dois) 

n  3 4 5 1 

%  23,1 30,8 38,5 7,7 

Aluno com maus tratos no seio familiar (físicos ou psicológicos) 
n  3 1 6 3 

%  23,1 7,7 46,2 23,1 

Ausência de comunicação nas questões familiares e escolares 
entre os membros da família (falta de tempo para conversarem) 

n  0 2 8 3 

%  0 15,4 61,5 23,1 

Pais autoritários 
n 1 6 4 2  

% 7,7 46,2 30,8 15,4  

Pais permissivos ou negligentes 
n  2 4 5 2 

%  15,4 30,8 38,5 15,4 

Ausência de supervisão ou de acompanhamento das atividades 
escolares, por parte dos familiares 

n   4 7 2 

%   30,8 53,8 15,4 

Falta de comparência dos pais/encarregados de educação 
quando solicitada pela escola 

n   7 5 1 

%   53,8 38,5 7,7 

Famílias oriundas de outas culturas 
n 2 8 1 1 1 

% 15,4 61,5 7,7 7,7 7,7 

Famílias em situação de desemprego 
n  7 1 4 1 

%  53,8 7,7 30,8 7,7 

Famílias com elevado nível económico 
n  6 3 4  

%  46,2 23,1 30,8  

Famílias com baixos rendimentos económicos 
n  6 4 3  

%  46,2 30,8 23,1  

Famílias vítimas de racismo e excluídas da sociedade 
n  5 2 4 2 

%  38,5 15,4 30,8 15,4 

Famílias com problemas de álcool ou de drogas 
n  1 2 7 3 

%  7,7 15,4 53,8 23,1 

 

Tabela 57 - Opinião dos coordenadores, as principais causas da indisciplina 

Coordenadores  DC D CP C CC 

Condições físicas inadequadas da escola 
n 4 5 3 1  

% 30,8 38,5 23,1 7,7  

Desajustamento nos horários de atividades escolares e do 
recreio 

n 2 6 3 2  

% 15,4 46,2 23,1 15,4  

Composição heterogéneas das turmas 
n 2 5 2 4  

% 15,4 38,5 15,4 30,8  

Clima/ambiente escolar desfavorável 
n 1 5 5 2  

% 7,7 38,5 38,5 15,4  

Regulamento disciplinar da escola rígido 
n 5 6 2 0  

% 38,5 46,2 15,4 0  

 

 



 

Coordenadores  DC D CP C CC 

Regulamento disciplinar da escola tolerante 
n 2 5 2 4  

% 15,4 38,5 15,4 30,8  

Falta de um plano de prevenção/intervenção de indisciplina na 
escola 

n  3 4 5 1 

%  23,1 30,8 38,5 7,7 

Falta de participação dos Encarregados de Educação na vida 
escolar dos seus educandos 

n  1 3 5 4 

%  7,7 23,1 38,5 30,8 

Número elevado de alunos por turma 
n  4 3 4 2 

%  30,8 23,1 30,8 15,4 

Currículo demasiado extenso 
n 1 6 4 2  

% 7,7 46,2 30,8 15,4  

Programas desajustados aos anos de escolaridade 
n 1 3 2 6 1 

% 7,7 23,1 15,4 46,2 7,7 

Estatuto do aluno inadequado 
n 1 9 1 2  

% 7,7 69,2 7,7 15,4  

Método de trabalho do professor (abuso do método expositivo) 
n  6 2 5  

%  46,2 15,4 38,5  

Falta de capacidade do professor para motivar os alunos (aulas 
monótonas ou repetitivas) 

n  6 4 3  

%  46,2 30,8 23,1  

Falta de capacidade de comunicação por parte do professor (falar 
muito alto ou baixo e dispersar-se no assunto) 

n  6 4 3  

%  46,2 30,8 23,1  

Administração incorreta do espaço (sala) e tempo (aula, 
conteúdos), por parte do professor 

n  6 3 4  

%  46,2 23,1 30,8  

Professor demasiado autoritário 
n 2 6 2 3  

% 15,4 46,2 15,4 23,1  

Professor demasiado tolerante 
n  6 2 5  

%  46,2 15,4 38,5  

Professor inconsistente (injusto) 
n  2 4 5 2 

%  15,4 30,8 38,5 15,4 

Falta de capacidade do professor em identificar aluno(s) 
indisciplinado(s) 

n 2 3 2 6  

% 15,4 23,1 15,4 46,2  

Professor que não antecipa comportamentos indisciplinados de 
forma a preveni-los 

n 1 5 2 4 1 

% 7,7 38,5 15,4 30,8 7,7 

Falta de capacidade do professor em lidar com comportamentos 
indisciplinados sem interromper o normal funcionamento da aula 

n  3 5 5  

%  23,1 38,5 38,5  

Falta de formação alusiva à indisciplina, por parte do professor 
n 2 5 2 1 3 

% 15,4 38,5 15,4 7,7 23,1 

Problemas de ordem psicopatológica do aluno (distúrbios da 
personalidade e instabilidade emocional) 

n   4 6 3 

%   30,8 46,2 23,1 

Desinteresse e desmotivação do aluno pelos trabalhos escolares 
n   5 7 1 

%   38,5 53,8 7,7 

Falta de hábitos e de competências de estudo, por parte do aluno 
n  1 5 7 0 

%  7,7 38,5 53,8 0 

Aluno que frequenta a escola por imposição (ideia que a escola não 
serve para nada) 

n 1  3 5 4 

% 7,7  23,1 38,5 30,8 

Aluno desadaptado à turma (não se identifica com os colegas da 
turma) 

n  1 5 4 3 

%  7,7 38,5 30,8 23,1 

Aluno que não se identifica com o professor 
n  3 4 4 2 

%  23,1 30,8 30,8 15,4 

Aluno com vida familiar desestruturada 
n  1 2 4 6 

%  7,7 15,4 30,8 46,2 

Aluno com falta de modelos comportamentais positivos (falta de 
valores morais, arrogância e exibicionismo) 

n   3 2 8 

%   23,1 15,4 61,5 

Aluno que se deixa influenciar por alunos perturbadores (más 
companhias) 

n   3 4 6 

%   23,1 30,8 46,2 

Aluno com uma ou mais retenções (dificuldades de aprendizagem) 
n 1 5 3 4  

% 7,7 38,5 23,1 30,8  

Aluno de abandono parental (abandono do pai, da mãe ou dos dois) 
n 1 2 4 5 1 

% 7,7 15,4 30,8 38,5 7,7 

Aluno com maus tratos no seio familiar (físicos ou psicológicos) 
n  2 2 5 4 

%  15,4 15,4 38,5 30,8 



 

Coordenadores  DC D CP C CC 

Ausência de comunicação nas questões familiares e escolares 
entre os membros da família (falta de tempo para conversarem) 

n  1 7 3 2 

%  7,7 53,8 23,1 15,4 

Pais autoritários 
n 1 7  5  

% 7,7 53,8  38,5  

Pais permissivos ou negligentes 
n  2 5 3 3 

%  15,4 38,5 23,1 23,1 

Ausência de supervisão ou de acompanhamento das atividades 
escolares, por parte dos familiares 

n  1 4 5 3 

%  7,7 30,8 38,5 23,1 

Falta de comparência dos pais/encarregados de educação quando 
solicitada pela escola 

n 1  4 4 4 

% 7,7  30,8 30,8 30,8 

Famílias oriundas de outas culturas 
n 1 10 1 1  

% 7,7 76,9 7,7 7,7  

Famílias em situação de desemprego 
n 2 5 1 5  

% 15,4 38,5 7,7 38,5  

Famílias com elevado nível económico 
n 1 8 3 1  

% 7,7 61,5 23,1 7,7  

Famílias com baixos rendimentos económicos 
n 1 10 1 1  

% 7,7 76,9 7,7 7,7  

Famílias vítimas de racismo e excluídas da sociedade 
n 1 4 3 5  

% 7,7 30,8 23,1 38,5  

Famílias com problemas de álcool ou de drogas 
n  1 3 5 4 

%  7,7 23,1 38,5 30,8 

 

Tabela 58 - Opinião dos professores, as principais causas da indisciplina 

Professores   DC D CP C CC 

Condições físicas inadequadas da escola 
n 97 127 28 45 6 

% 32 41,9 9,2 14,9 2 

Desajustamento nos horários de atividades escolares e do 
recreio 

n 48 92 52 94 17 

% 15,8 30,4 17,2 31 5,6 

Composição heterogéneas das turmas 
n 18 101 49 97 38 

% 5,9 33,3 16,2 32 12,5 

Clima/ambiente escolar desfavorável 
n 36 91 47 117 12 

% 11,9 30 15,5 38,6 4 

Regulamento disciplinar da escola rígido 
n 113 140 21 29  

% 37,3 46,2 6,9 9,6  

Regulamento disciplinar da escola tolerante 
n 56 102 20 101 24 

% 18,5 33,7 6,6 33,3 7,9 

Falta de um plano de prevenção/intervenção de indisciplina na 
escola 

n 28 74 45 127 29 

% 9,2 24,4 14,9 41,9 9,6 

Falta de participação dos Encarregados de Educação na vida 
escolar dos seus educandos 

n 2 21 76 106 98 

% 0,7 6,9 25,1 35 32,3 

Número elevado de alunos por turma 
n 2 18 65 93 125 

% 0,7 5,9 21,5 30,7 41,3 

Currículo demasiado extenso 
n 21 53 81 71 77 

% 6,9 17,5 26,7 23,4 25,4 

Programas desajustados aos anos de escolaridade 
n 7 97 69 82 48 

% 2,3 32 22,8 27,1 15,8 

Estatuto do aluno inadequado 
n 30 108 40 95 30 

% 9,9 35,6 13,2 31,4 9,9 

Método de trabalho do professor (abuso do método expositivo) 
n 54 117 29 99 4 

% 17,8 38,6 9,6 32,7 1,3 

Falta de capacidade do professor para motivar os alunos (aulas 
monótonas ou repetitivas) 

n 64 123 25 88 3 

% 21,1 40,6 8,3 29 1 

Falta de capacidade de comunicação por parte do professor (falar 
muito alto ou baixo e dispersar-se no assunto) 

n 69 118 34 80 2 

% 22,8 38,9 11,2 26,4 0,7 

Administração incorreta do espaço (sala) e tempo (aula, 
conteúdos), por parte do professor 

n 61 130 20 90 2 

% 20,1 42,9 6,6 29,7 0,7 

 



 

Professores   DC D CP C CC 

Professor demasiado autoritário 
n 84 140 25 53 1 

% 27,7 46,2 8,3 17,5 0,3 

Professor demasiado tolerante 
n 47 95 32 108 21 

% 15,5 31,4 10,6 35,6 6,9 

Professor inconsistente (injusto) 
n 60 91 28 102 22 

% 19,8 30 9,2 33,7 7,3 

Falta de capacidade do professor em identificar aluno(s) 
indisciplinado(s) 

n 75 125 21 77 5 

% 24,8 41,3 6,9 25,4 1,7 

Professor que não antecipa comportamentos indisciplinados de forma 
a preveni-los 

n 51 131 37 79 5 

% 16,8 43,2 12,2 26,1 1,7 

Falta de capacidade do professor em lidar com comportamentos 
indisciplinados sem interromper o normal funcionamento da aula 

n 53 122 31 93 4 

% 17,5 40,3 10,2 30,7 1,3 

Falta de formação alusiva à indisciplina, por parte do professor 
n 46 147 19 83 8 

% 15,2 48,5 6,3 27,4 2,6 

Problemas de ordem psicopatológica do aluno (distúrbios da 
personalidade e instabilidade emocional) 

n 1 11 80 154 57 

% 0,3 3,6 26,4 50,8 18,8 

Desinteresse e desmotivação do aluno pelos trabalhos escolares 
n 1 7 90 128 77 

% 0,3 2,3 29,7 42,2 25,4 

Falta de hábitos e de competências de estudo, por parte do aluno 
n 1 15 82 121 84 

% 0,3 5 27,1 39,9 27,7 

Aluno que frequenta a escola por imposição (ideia que a escola não 
serve para nada) 

n 4 33 82 102 82 

% 1,3 10,9 27,1 33,7 27,1 

Aluno desadaptado à turma (não se identifica com os colegas da 
turma) 

n 6 59 92 102 44 

% 2 19,5 30,4 33,7 14,5 

Aluno que não se identifica com o professor 
n 22 113 51 103 14 

% 7,3 37,3 16,8 34 4,6 

Aluno com vida familiar desestruturada 
n 1 14 67 91 130 

% 0,3 4,6 22,1 30 42,9 

Aluno com falta de modelos comportamentais positivos (falta de 
valores morais, arrogância e exibicionismo) 

n 1 1 82 74 145 

% 0,3 0,3 27,1 24,4 47,9 

Aluno que se deixa influenciar por alunos perturbadores (más 
companhias) 

n  5 117 108 73 

%  1,7 38,6 35,6 24,1 

Aluno com uma ou mais retenções (dificuldades de aprendizagem) 
n 8 99 79 92 25 

% 2,6 32,7 36,1 30,4 8,3 

Aluno de abandono parental (abandono do pai, da mãe ou dos dois) 
n  33 88 121 61 

%  10,9 29 39,9 20,1 

Aluno com maus tratos no seio familiar (físicos ou psicológicos) 
n 4 24 69 122 84 

% 1,3 7,9 22,8 40,3 27,7 

Ausência de comunicação nas questões familiares e escolares entre 
os membros da família (falta de tempo para conversarem) 

n 2 19 103 128 51 

% 0,7 6,3 34 42,2 16,8 

Pais autoritários 
n 17 149 48 79 10 

% 5,6 49,2 15,8 26,1 3,3 

Pais permissivos ou negligentes 
n 1 16 73 144 69 

% 0,3 5,3 24,1 47,5 22,8 

Ausência de supervisão ou de acompanhamento das atividades 
escolares, por parte dos familiares 

n 1 18 86 139 59 

% 0,3 5,9 28,4 45,9 19,5 

Falta de comparência dos pais/encarregados de educação quando 
solicitada pela escola 

n 3 24 72 123 81 

% 1 7,9 23,8 40,6 26,7 

Famílias oriundas de outas culturas 
n 45 168 25 55 10 

% 14,9 55,4 8,3 18,2 3,3 

Famílias em situação de desemprego 
n 24 128 51 95 5 

% 7,9 42,2 16,8 31,4 1,7 

Famílias com elevado nível económico 
n 32 163 47 58 3 

% 10,6 53,8 15,5 19,1 1 

Famílias com baixos rendimentos económicos 
n 34 168 35 59 7 

% 11,2 55,4 11,6 19,5 2,3 

Famílias vítimas de racismo e excluídas da sociedade 
n 12 85 39 138 29 

% 4 28,1 12,9 45,5 9,6 

Famílias com problemas de álcool ou de drogas 
n 3 27 98 123 52 

% 1 8,9 32,3 40,6 17,2 



 

Professores   DC D CP C CC 

Outras. Quais? Esgotamento físico e psicológico dos docentes mais 
antigos  

n - - - - 1 

% - - - - - 

 

 

 



 

 Opinião das estratégias de prevenção da indisciplina  

Questão 16 do Inquérito: 

 

Na sua opinião quais são as estratégias que podem ser utilizadas para prevenir a 

indisciplina no contexto sala de aula do 1º Ciclo. 

 

Tabela 59 - Opinião das estratégias de prevenção da indisciplina dos diretores 

Diretores  DC D CP C CC 

A escola deve envolver todos os agentes educativos na 
prevenção à indisciplina 

n   2 4 7 

%   15,4 30,8 53,8 

A escola deve adotar estratégias/comportamentos disciplinados 
que promovam a prevenção à indisciplina 

n   1 5 7 

%   7,7 38,5 53,8 

Os alunos e encarregados de educação devem conhecer as 
estratégias adotadas pelo agrupamento para prevenir a 
indisciplina na sala de aula 

n    5 8 

%    38,5 61,5 

A escola deve fazer a divulgação dos comportamentos 
disciplinados adotados, junto dos alunos, encarregados de 
educação, professores e assistentes operacionais, para prevenir 
a indisciplina 

n   2 4 7 

%   15,4 30,8 53,8 

Os agentes educativos devem refletir sobre as causas de 
indisciplina e tentar melhorar as estratégias de prevenção 

n   2 4 7 

%   15,4 30,8 53,8 

O encarregado de educação e o aluno devem promover a 
disciplina, conhecendo, respeitando e cumprindo as regras 
estabelecidas no Regulamento Interno do Agrupamento e do 
Estatuto do Aluno e Ética Escolar 

n   2 4 7 

%   15,4 30,8 53,8 

A escola deve promover e apoiar os alunos para que sejam 
disciplinados 

n   2 4 7 

%   15,4 30,8 53,8 

A escola deve apoiar os professores para que os seus alunos 
possam ser disciplinados 

n   1 4 8 

%   7,7 30,8 61,5 

A escola deve apoiar as assistentes operacionais para que os 
alunos possam ser disciplinados 

n   1 4 8 

%   7,7 30,8 61,5 

A escola deve criar um clima/ambiente escolar adequado 
n   2 3 8 

%   15,4 23,1 61,5 

O professor deve estabelecer de forma clara um conjunto de 
regras disciplinares e procedimentos dentro da sala de aula com 
os alunos e encarregados de educação para prevenir a 
indisciplina 

n   1 3 9 

%   7,7 23,1 69,2 

Os alunos e encarregados de educação devem respeitar e fazer 
cumprir as regras disciplinares e procedimentos adotados para 
prevenir a indisciplina na sala de aula 

n    3 10 

%    23,1 76,9 

A escola deve promover uma relação social adequada entre 
professor/alunos, alunos/alunos e professor/encarregado de 
educação 

n   2 3 8 

%   15,4 23,1 61,5 

O aluno deve promover um ambiente de sã convivência na sala 
de aula (aluno/professor e aluno/outros alunos) 

n   1 3 9 

%   7,7 23,1 69,2 

O professor deve promover aprendizagens saudáveis, seguras e 
justas (um clima/ambiente pedagógico adequado e harmonioso) 

n   4 3 6 

%   30,8 23,1 46,2 

O professor deve planificar as aulas de forma a prevenir a 
indisciplina 

n   2 3 8 

%   15,4 23,1 61,5 

O professor deve antecipar possíveis comportamentos 
indisciplinados para prevenir a indisciplina 

n   3 3 7 

%   23,1 23,1 53,8 

O professor deve conversar com os alunos de forma 
moralizadora para evitar comportamentos indisciplinados 

n   4 3 6 

%   30,8 23,1 46,2 

O professor deve manter uma atitude vigilante de todos os 
alunos, sem concentrar demasiado tempo num pequeno grupo 

n   3 3 7 

%   23,1 23,1 53,8 

 



 

Diretores  DC D CP C CC 

O professor deve ameaçar o aluno indisciplinado com um 
castigo 

n 3 3 3 4  

% 23,1 23,1 23,1 30,8  

O professor deve elogiar o aluno indisciplinado no momento de 
um comportamento adequado 

n  1 3 4 5 

%  7,7 23,1 30,8 38,5 

O professor deve contatar o encarregado de educação quando 
ocorre um ato de indisciplina do seu educando 

n   4 4 5 

%   30,8 30,8 38,5 

O professor deve conversar com o aluno indisciplinado no final 
da aula para repreende-lo e evitar novos atos de indisciplina 

n   3 4 6 

%   23,1 30,8 46,2 

O professor deve olhar fixamente para o aluno que está a ter 
comportamentos inadequados 

n 1 1 4 3 4 

% 7,7 7,7 30,8 23,1 30,8 

O professor deve mudar o aluno indisciplinado de lugar 
n  1 6 5 1 

%  7,7 46,2 38,5 7,7 

O professor deve elogiar os alunos disciplinados 
n   4 3 6 

%   30,8 23,1 46,2 

O aluno deve colaborar ordeiramente nas atividades, 
respeitando o professor e colegas (a vez de falar…) 

n   1 4 8 

%   7,7 30,8 61,5 

O aluno deve estar sentado no seu lugar adequadamente com 
uma postura correta (sem vaguear pela sala, virado para os 
lados ou para trás…) 

n   2 4 7 

%   15,4 30,8 53,8 

O aluno deve ser pontual e assíduo às aulas 
n    3 10 

%    23,1 76,9 

O aluno deve entrar e sair da sala ordeiramente (sem gritar, 
empurrar os colegas, a correr…) 

n    3 10 

%    23,1 76,9 

O aluno deve preservar o material dos colegas, da escola e 
professor 

n    3 10 

%    23,1 76,9 

O aluno não deve utilizar telemóveis, material vídeo ou áudio 
durante as aulas 

n   1 2 10 

%   7,7 
15
,4 

76,9 

O encarregado de educação deve acompanhar ativamente a vida 
escolar do seu educando, por cuja educação é responsável 

n    3 10 

%    23,1 76,9 

O encarregado de educação deve promover no seu educando 
uma cultura de trabalho, empenho e de autovalorização 

n    3 10 

%    23,1 76,9 

O encarregado de educação deve manter-se informado acerca da 
vida escolar do seu filho (atitudes, atividades realizadas na 
sala/escola, conhecimentos adquiridos…) 

n    3 10 

%    23,1 76,9 

O encarregado de educação deve comparecer na escola sempre 
que a sua presença seja solicitada 

n   1 3 9 

%   7,7 23,1 69,2 

O encarregado de educação deve verificar regularmente o 
material escolar e mostrar-se ativo na aquisição dos 
conhecimentos em casa 

n   1 3 9 

%   7,7 23,1 69,2 

 

Tabela 60 - Opinião das estratégias de prevenção da indisciplina dos coordenadores 

Coordenadores DC D CP C CC 

A escola deve envolver todos os agentes educativos na prevenção 
à indisciplina 

n   1 3 9 

%   7,7 23,1 69,2 

A escola deve adotar estratégias/comportamentos disciplinados 
que promovam a prevenção à indisciplina 

n   4 2 7 

%   30,8 15,4 53,8 

Os alunos e encarregados de educação devem conhecer as 
estratégias adotadas pelo agrupamento para prevenir a indisciplina 
na sala de aula 

n   2 3 8 

%   15,4 23,1 61,5 

A escola deve fazer a divulgação dos comportamentos 
disciplinados adotados, junto dos alunos, encarregados de 
educação, professores e assistentes operacionais, para prevenir a 
indisciplina 

n   3 3 7 

%   23,1 23,1 53,8 

Os agentes educativos devem refletir sobre as causas de 
indisciplina e tentar melhorar as estratégias de prevenção 

n   2 2 9 

%   15,4 15,4 69,2 

 



 

Coordenadores DC D CP C CC 

O encarregado de educação e o aluno devem promover a 
disciplina, conhecendo, respeitando e cumprindo as regras 
estabelecidas no Regulamento Interno do Agrupamento e do 
Estatuto do Aluno e Ética Escolar 

n   2 2 9 

%   15,4 15,4 69,2 

A escola deve promover e apoiar os alunos para que sejam 
disciplinados 

n   1 2 10 

%   7,7 15,4 76,9 

A escola deve apoiar os professores para que os seus alunos 
possam ser disciplinados 

n   3 2 8 

%   23,1 15,4 61,5 

A escola deve apoiar as assistentes operacionais para que os 
alunos possam ser disciplinados 

n   3 2 8 

%   23,1 15,4 61,5 

A escola deve criar um clima/ambiente escolar adequado 
n   3 2 8 

%   23,1 15,4 61,5 

O professor deve estabelecer de forma clara um conjunto de 
regras disciplinares e procedimentos dentro da sala de aula com 
os alunos e encarregados de educação para prevenir a 
indisciplina 

n   1 1 11 

%   7,7 7,7 84,6 

Os alunos e encarregados de educação devem respeitar e fazer 
cumprir as regras disciplinares e procedimentos adotados para 
prevenir a indisciplina na sala de aula 

n   1 1 11 

%   7,7 7,7 84,6 

A escola deve promover uma relação social adequada entre 
professor/alunos, alunos/alunos e professor/encarregado de 
educação 

n   3 3 7 

%   23,1 23,1 53,8 

O aluno deve promover um ambiente de sã convivência na sala 
de aula (aluno/professor e aluno/outros alunos) 

n   1 3 9 

%   7,7 23,1 69,2 

O professor deve promover aprendizagens saudáveis, seguras e 
justas (um clima/ambiente pedagógico adequado e harmonioso) 

n   1 2 10 

%   7,7 15,4 76,9 

O professor deve planificar as aulas de forma a prevenir a 
indisciplina 

n   1 3 9 

%   7,7 23,1 69,2 

O professor deve antecipar possíveis comportamentos 
indisciplinados para prevenir a indisciplina 

n   4 3 6 

%   30,8 23,1 46,2 

O professor deve conversar com os alunos de forma 
moralizadora para evitar comportamentos indisciplinados 

n   3 3 7 

%   23,1 23,1 53,8 

O professor deve manter uma atitude vigilante de todos os 
alunos, sem concentrar demasiado tempo num pequeno grupo 

n  1 2 4 6 

%  7,7 15,4 30,8 46,2 

O professor deve ameaçar o aluno indisciplinado com um castigo 
n 3 2 4 4  

% 23,1 15,4 30,8 30,8  

O professor deve elogiar o aluno indisciplinado no momento de 
um comportamento adequado 

n  1 1 1 10 

%  7,7 7,7 7,7 76,9 

O professor deve contatar o encarregado de educação quando 
ocorre um ato de indisciplina do seu educando 

n   3 4 6 

%   23,1 30,8 46,2 

O professor deve conversar com o aluno indisciplinado no final 
da aula para repreende-lo e evitar novos atos de indisciplina 

n   2 6 5 

%   15,4 46,2 38,5 

O professor deve olhar fixamente para o aluno que está a ter 
comportamentos inadequados 

n 3  5 1 4 

% 23,1  38,5 7,7 30,8 

O professor deve mudar o aluno indisciplinado de lugar 
n 1 3 5 4  

% 7,7 23,1 38,5 30,8  

O professor deve elogiar os alunos disciplinados 
n   2 4 7 

%   15,4 30,8 53,8 

O aluno deve colaborar ordeiramente nas atividades, respeitando 
o professor e colegas (a vez de falar…) 

n   1 1 11 

%   7,7 7,7 84,6 

O aluno deve estar sentado no seu lugar adequadamente com 
uma postura correta (sem vaguear pela sala, virado para os lados 
ou para trás…) 

n   2 1 10 

%   15,4 7,7 76,9 

O aluno deve ser pontual e assíduo às aulas 
n   1 2 10 

%   7,7 15,4 76,9 

O aluno deve entrar e sair da sala ordeiramente (sem gritar, 
empurrar os colegas, a correr…) 

n   2 1 10 

%   15,4 7,7 76,9 

O aluno deve preservar o material dos colegas, da escola e 
professor 

n   2 1 10 

%   15,4 7,7 76,9 

O aluno não deve utilizar telemóveis, material vídeo ou áudio 
durante as aulas 

n   1 2 10 

%   7,7 15,4 76,9 



 

Coordenadores DC D CP C CC 

O encarregado de educação deve acompanhar ativamente a vida 
escolar do seu educando, por cuja educação é responsável 

n    1 12 

%    7,7 92,3 

O encarregado de educação deve promover no seu educando 
uma cultura de trabalho, empenho e de autovalorização 

n    1 12 

%    7,7 92,3 

O encarregado de educação deve manter-se informado acerca da 
vida escolar do seu filho (atitudes, atividades realizadas na 
sala/escola, conhecimentos adquiridos…) 

n   1 1 11 

%   7,7 7,7 84,6 

O encarregado de educação deve comparecer na escola sempre 
que a sua presença seja solicitada 

n    1 12 

%    7,7 92,3 

O encarregado de educação deve verificar regularmente o 
material escolar e mostrar-se ativo na aquisição dos 
conhecimentos em casa 

n    1 11 

%   7,7 7,7 84,6 

 

Tabela 61 - Opinião das estratégias de prevenção da indisciplina dos professores  

Professores  DC D CP C CC 

A escola deve envolver todos os agentes educativos na 
prevenção à indisciplina 

n  4 32 68 199 

%  1,3 10,6 22,4 65,7 

A escola deve adotar estratégias/comportamentos disciplinados 
que promovam a prevenção à indisciplina 

n  4 64 75 160 

%  1,3 21,1 24,8 52,8 

Os alunos e encarregados de educação devem conhecer as 
estratégias adotadas pelo agrupamento para prevenir a 
indisciplina na sala de aula 

n   62 76 165 

%   20,5 25,1 54,5 

A escola deve fazer a divulgação dos comportamentos 
disciplinados adotados, junto dos alunos, encarregados de 
educação, professores e assistentes operacionais, para prevenir 
a indisciplina 

n  4 58 76 165 

%  1,3 19,1 25,1 54,5 

Os agentes educativos devem refletir sobre as causas de 
indisciplina e tentar melhorar as estratégias de prevenção 

n   49 105 149 

%   16,2 34,7 49,2 

O encarregado de educação e o aluno devem promover a 
disciplina, conhecendo, respeitando e cumprindo as regras 
estabelecidas no Regulamento Interno do Agrupamento e do 
Estatuto do Aluno e Ética Escolar 

n  3 39 53 208 

%  1 12,9 17,5 68,6 

A escola deve promover e apoiar os alunos para que sejam 
disciplinados 

n  2 57 71 173 

%  0,7 18,8 23,4 57,1 

A escola deve apoiar os professores para que os seus alunos 
possam ser disciplinados 

n  1 52 67 183 

%  0,3 17,2 22,1 60,4 

A escola deve apoiar as assistentes operacionais para que os 
alunos possam ser disciplinados 

n  1 56 69 177 

%  0,3 18,5 22,8 58,4 

A escola deve criar um clima/ambiente escolar adequado 
n   51 74 178 

%   16,8 24,4 58,7 

O professor deve estabelecer de forma clara um conjunto de 
regras disciplinares e procedimentos dentro da sala de aula com 
os alunos e encarregados de educação para prevenir a 
indisciplina 

n  2 32 59 210 

%  0,7 10,6 19,5 69,3 

Os alunos e encarregados de educação devem respeitar e fazer 
cumprir as regras disciplinares e procedimentos adotados para 
prevenir a indisciplina na sala de aula 

n  2 26 45 230 

%  0,7 8,6 14,9 75,9 

A escola deve promover uma relação social adequada entre 
professor/alunos, alunos/alunos e professor/encarregado de 
educação 

n   43 86 174 

%   14,2 28,4 57,4 

O aluno deve promover um ambiente de sã convivência na sala 
de aula (aluno/professor e aluno/outros alunos) 

n  1 39 70 193 

%  0,3 12,9 23,1 63,7 

O professor deve promover aprendizagens saudáveis, seguras e 
justas (um clima/ambiente pedagógico adequado e harmonioso) 

n  1 43 72 187 

%  0,3 14,2 23,8 61,7 

O professor deve planificar as aulas de forma a prevenir a 
indisciplina 

n 3 11 67 79 143 

% 1 3,6 22,1 26,1 47,2 

O professor deve antecipar possíveis comportamentos 
indisciplinados para prevenir a indisciplina 

n 2 18 71 99 113 

% 0,7 5,9 23,4 32,7 37,3 

 



 

Professores  DC D CP C CC 

O professor deve conversar com os alunos de forma 
moralizadora para evitar comportamentos 
indisciplinados 

n  2 73 92 136 

%  0,7 24,1 30,4 44,9 

O professor deve manter uma atitude vigilante de todos 
os alunos, sem concentrar demasiado tempo num 
pequeno grupo 

n 2 17 59 93 132 

% 0,7 5,6 19,5 30,7 43,6 

O professor deve ameaçar o aluno indisciplinado com 
um castigo 

n 58 66 62 81 36 

% 19,1 21,8 20,5 26,7 11,9 

O professor deve elogiar o aluno indisciplinado no 
momento de um comportamento adequado 

n 6 10 43 108 136 

% 2 3,3 14,2 35,6 44,9 

O professor deve contatar o encarregado de educação 
quando ocorre um ato de indisciplina do seu educando 

n  2 57 103 141 

%  0,7 18,8 34 46,5 

O professor deve conversar com o aluno indisciplinado 
no final da aula para repreende-lo e evitar novos atos de 
indisciplina 

n  2 51 103 147 

%  0,7 16,8 34 48,5 

O professor deve olhar fixamente para o aluno que está a 
ter comportamentos inadequados 

n 31 62 44 110 56 

% 10,2 20,5 14,5 36,3 18,5 

O professor deve mudar o aluno indisciplinado de lugar 
n 16 64 56 130 37 

% 5,3 21,1 18,5 42,9 12,2 

O professor deve elogiar os alunos disciplinados 
n 3  120 80 100 

% 1  39,6 26,4 33 

O aluno deve colaborar ordeiramente nas atividades, 
respeitando o professor e colegas (a vez de falar…) 

n  1 58 67 177 

%  0,3 19,1 22,1 58,4 

O aluno deve estar sentado no seu lugar adequadamente 
com uma postura correta (sem vaguear pela sala, virado 
para os lados ou para trás…) 

n  2 52 79 170 

%  0,7 17,2 26,1 56,1 

O aluno deve ser pontual e assíduo às aulas 
n  2 32 88 181 

%  0,7 10,6 29 59,7 

O aluno deve entrar e sair da sala ordeiramente (sem 
gritar, empurrar os colegas, a correr…) 

n  2 36 72 193 

%  0,7 11,9 23,8 63,7 

O aluno deve preservar o material dos colegas, da escola 
e professor 

n  1 36 73 193 

%  0,3 11,9 24,1 63,7 

O aluno não deve utilizar telemóveis, material vídeo ou 
áudio durante as aulas 

n 4 1 26 59 213 

% 1,3 0,3 8,6 19,5 70,3 

O encarregado de educação deve acompanhar 
ativamente a vida escolar do seu educando, por cuja 
educação é responsável 

n   28 44 231 

%   9,2 14,5 76,2 

O encarregado de educação deve promover no seu 
educando uma cultura de trabalho, empenho e de 
autovalorização 

n  1 23 47 232 

%  0,3 7,6 15,5 76,6 

O encarregado de educação deve manter-se informado 
acerca da vida escolar do seu filho (atitudes, atividades 
realizadas na sala/escola, conhecimentos adquiridos…) 

n   34 45 224 

%   11,2 14,9 73,9 

O encarregado de educação deve comparecer na escola 
sempre que a sua presença seja solicitada 

n   27 45 231 

%   8,9 14,9 76,2 

O encarregado de educação deve verificar regularmente 
o material escolar e mostrar-se ativo na aquisição dos 
conhecimentos em casa 

n   37 52 214 

%   12,2 17,2 70,6 

Outras. Quais? Dar espaço ao aluno para refletir sobre os 
seus atos 

n - - - - 1 

% - - - - - 

O encarregado de educação deve confiar mais nos 
professores 

n - - - - 1 

% - - - - - 

 


