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A equipa de avaliação interna preparou um questionário on-line para ser feito aos alunos e aos 
professores sobre a INDISCIPLINA na escola. O trabalho apresentado baseou-se no tratamento 
estatístico das respostas ao questionário aplicado a 20% da população discente da Escola.  
A faixa etária dos 15 aos 17 anos é a mais representativa da população estudantil da Escola (59%).  
 
A amostra foi constituída por 139 alunas (53%) e 124 alunos (47%) repartidos, proporcionalmente, por 
todas as turmas da Escola e pelos anos de escolaridade que frequentam.  
*27% dos inquiridos afirma que teve uma ou mais participações disciplinares ao longo do seu percurso 
escolar.  
 
O principal motivo apontado para as participações disciplinares foi: “mostrar-se desinteressado”que 
obtém um número de respostas muito superior ao dos restantes motivos assinalados que apresentam 
valores quase residuais. “Não conseguia estar quieto”; “não cooperava com o professor” e “estava 
quase sempre distraído”, ainda assim, são os motivos citados que apresentam alguma expressão.  
 
 “Falar em voz baixa” é um tipo de indisciplina que 59% dos inquiridos considera nada grave, seguido de 
“pouco grave” com 33% das opiniões.  
 
“Trocar mensagens e papelinhos”: a maioria (47%) considera pouco grave, embora um número 
significativo de alunos (40%) considere grave.  
“Gozar os colegas”: 45% considera muito grave e 42,5% considera ser grave.  
  
“Gozar o professor”: uma maioria significativa (72,2%) acha que é muito grave e 20% que é grave.  
“Fazer perguntas pouco adequadas à aula”: 46% pensa ser grave, embora 39% declare que é pouco 
grave.  
“Não acatar as ordens do professor”: 54% considera grave e apenas 32% ser muito grave.  
 “Recusar-se a trabalhar”: 53% acha que é grave e 32% considera muito grave.  
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“Agredir os colegas”: a maioria dos inquiridos considera ser muito grave: 85%.  
 
“Agredir o professor”: a quase totalidade dos alunos considera muito grave (91,2%) mas há ainda 11 
alunos que declaram que não é nada grave.  
 
 
Actividades que visam combater a indisciplina no contexto escolar  
42% dos alunos afirma que, algumas vezes, são realizadas actividades que visam combater a indisciplina 
no contexto escolar; 23% declara que nunca são realizadas essas actividades; 22% pensa que raras vezes 
se realizam essas actividades e apenas 13% acha que se realizam muitas vezes.  
 
A maioria dos alunos afirma, em 1º lugar, serem as “palestras” as estratégias mais usadas na escola para 
combater a indisciplina, seguindo-se de “encaminhamento do aluno para o serviço de Psicologia e 
orientação vocacional” e, em 3º lugar, aparecem as “campanhas de sensibilização”.  
 
Os alunos consideram que a medida mais adoptada na escola (44,5%) nos processos disciplinares é a 
suspensão e um número ainda significativo de alunos (22,5%) declara não saber.  
 
Considera as medidas adoptadas as mais adequadas?  
 
86,3% dos alunos afirmam que as medidas mais adoptadas pela escola são as mais adequadas.  
Dos alunos que responderam “Não” na questão anterior, foram dadas muitas justificações diferentes.  
A saber:  
- uma repreensão verbal seria mais adequada;  
- a escola devia ser mais rígida com os prevaricadores;  
- a escola devia adoptar a medida: “trabalho extra”;  
- a escola deveria estar mais atenta a sucessivas participações disciplinares do mesmo aluno;  
- etc . 
 
A suspensão é a melhor maneira de combater a indisciplina?  
 
A maioria (61%) considera a suspensão a melhor maneira de combater a indisciplina na escola.  
Dos alunos que responderam “Não” na questão anterior podemos referir as justificações mais 
frequentes:  
- alguns alunos desinteressados ficam contentes por irem para casa;  
- a suspensão faz crescer a revolta;  
- serviço comunitário;  
- aumenta o desinteresse pela escola;  
- não muda comportamentos;  
-etc.  
 
As sugestões dos alunos  
Quando se pergunta aos alunos que estratégias sugeriam para combater a indisciplina no contexto 
escolar recolhe-se as opiniões mais frequentes:  
 

 aplicação de castigos como forma de aprendizagem;  

 palestras;  

 planos de melhoria do comportamento e atitudes dos alunos;  
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 realização de serviço comunitário;  

 acompanhamento por um professor responsável;  

 ensinar novos métodos de estudo aos alunos desinteressados;  
 

As sugestões dos professores  
 
Quando se pergunta aos professores que estratégias sugeriam para combater a indisciplina no contexto 
escolar recolhe-se as opiniões mais frequentes:  
 

 encaminhamento para o serviço de Psicologia;  

 actuar sempre que surge um problema; comunicar aos pais;  

 proibição de participarem em visitas de estudo;  

 obrigação de participar em actividades;  

 períodos mais alargados de suspensão;  

 auxiliar nas tarefas dos funcionários durante os intervalos;  

 mais diálogo, etc.  
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Análise dos resultados obtidos nos questionários aplicados aos professores  

 
O trabalho apresentado baseia-se no tratamento estatístico das respostas ao questionário 
aplicado à população docente da Escola, tendo sido obtidas 98 respostas que representam 
cerca de 61 % dos professores da Escola.  
 
71% das respostas são dadas por professoras o que representa, proporcionalmente, a 
distribuição por sexo da população docente da escola. 64% das respostas referem-se a 
professores do quadro.  
68% dos professores que responderam têm 11 ou mais anos de docência e apenas 57% têm 5 
ou mais anos de serviço na escola.  
 
Foram dadas 105 respostas (era possível dar mais do que uma resposta) e “Alunos irrequietos”, 
“alunos que se mostram desinteressados”, “alunos que pedem muitas vezes para ir à casa de 
banho” , “alunos quase sempre distraídos” e “alunos que não cooperam com o professor” são, 
por ordem decrescente, os casos mais comuns de indisciplina na própria sala de aula.  
 
 “Falar em voz baixa” é um tipo de indisciplina que 84% considera nada ou pouco grave. Apenas 
um professor considera muito grave.  
 
“Trocar mensagens e papelinhos”: a maioria (62%) considera grave e, bastante menos (23%), 
consideram pouco grave.  
 
“Gozar os colegas”: 70% considera muito grave e 28% pensa ser grave. Quanto à percepção da 
existência de indisciplina na escola, 52% dos inquiridos afirma haver alguma, cerca de 25% 
pensa que há pouca e 21% acha que há bastante.  
 
41% dos professores considera que algumas vezes se realizam actividades que visam combater 
a indisciplina.  
38% pensa que se realizam raras vezes e 15% acha que nunca se realizam.  
 
Foram dadas 108 respostas (era possível dar mais do que uma resposta). As palestras são 
consideradas pela maioria (59%) as actividades mais usadas na escola para combater a 
indisciplina, seguindo-se as campanhas de sensibilização com 27% de opiniões e apenas 12% 
considera ser a formação. Foram dadas 258 respostas (era possível dar mais do que uma 
resposta). Uma maioria destacada de professores considera que a medida mais adoptada pela 
escola nos processos disciplinares é a repreensão verbal, mas a suspensão, o encaminhamento 
dos alunos para o serviço de psicologia e orientação e o contra-to/negociação são também 
medidas bastante referidas.  
 
A maioria (59%) dos inquiridos considera que as medidas adoptadas pela escola são as mais 
adequadas, contra 41% que pensa que não.  
Dos professores que responderam “Não” na questão anterior foram dadas muitas justificações 
diferentes.  
A saber:  
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- Medidas brandas, na gestão da indisciplina grave, levam os alunos a interiorizar a noção de 
impunidade, o que se torna um mau exemplo para quem cumpre com as regras de respeito na 
convivência escolar;  
- Deveria haver mais severidade para com os alunos que, por norma, são indisciplinados;  
- Adoptar medidas negociadas com os Encarregados de Educação;  
- Algumas situações devem ser mais "duras" para que os alunos e os Encarregados de Educação 
valorizem a formação e o meio envolvente.  
 
 
A suspensão é a melhor maneira de combater a indisciplina? 
 

N.B.: A maioria (53%) considera que a suspensão não é a melhor maneira de combater a 
indisciplina na escola.  

 
Dos professores que responderam “Não” na questão anterior podemos referir as justificações 
mais frequentes. 
A saber:  
 
- Trabalho cívico poderia ser mais eficaz na formação dos jovens;  
- Ir para casa pode significar um grande alívio para o aluno que não gosta ou não está integrado 
na escola;  
- Não regenera o aluno;  
- Há alunos que precisam de apoio;  
- Afastar o aluno não lhe mostra alternativas ao seu comportamento;  
- Não tem qualquer efeito correctivo. Para os alunos pouco interessados na escola, essa medida 
funciona apenas como um bónus.  
 
Sugestões dos professores  
Quando se pergunta aos professores que estratégias sugeriam para combater a indisciplina no 
contexto escolar recolhe-se as opiniões mais frequentes.  
A saber:  
- Mostrar a todos que a indisciplina é inadmissível e que a escola está atenta e actua sempre 
que casos de indisciplina ocorrem;  
- Alunos com comportamentos graves devem ser impedidos de participar em todas as 
actividades não lectivas, até terem comportamento adequado;  
Nos comportamentos graves devem ser " obrigados" a "trabalhar" no bar, jardim, biblioteca ou 
outros espaços;  
- Comprometer mais os Encarregados de Educação no acompanhamento da vida académica dos 
seus educandos;  
- A existência de regras e posterior supervisão para garantir que as mesmas sejam cumpridas e 
uma maior autoridade dos professores para que o respeito por parte dos alunos possa ser 
assegurado;  
- Trabalhos na comunidade escolar são uma boa solução;  
- Responsabilização dos alunos e dos encarregados de educação. Reforçar o campo de actuação 
do professor;  
- Adopção de uma postura severa, quando se lida com alunos indisciplinados e que reincidem 
no mesmo tipo de comportamentos.  
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COMPARAÇÃO DAS RESPOSTAS ENTRE ALUNOS E PROFESSORES  
 
 
Quando se pretende confrontar as opiniões dos professores com as dos alunos em relação à 
indisciplina na Escola, constata-se que:  
 
Alunos e professores convergem nas opiniões sobre os motivos mais comuns de indisciplina na 
escola.  
 
Quanto ao grau de gravidade dos tipos de indisciplina verifica-se que:  
 

 “falar em voz baixa” é referido como sendo nada ou pouco grave para alunos e professores;  

 “trocar mensagens e papelinhos” é pouco grave para a maioria dos alunos, mas grave para a 
maioria dos professores;  

 “gozar os colegas” é considerado muito grave pela maioria das opiniões dos dois grupos 
inquiridos, mas os professores são mais unânimes em considerar muito grave (70%) do que os 
alunos (45%);  

 “gozar o professor” é um tipo de indisciplina considerado muito grave por alunos e 
professores;  

 “fazer perguntas pouco adequadas à aula” é considerado grave por alunos e professores;  

 “não acatar as ordens do professor” é referido pelos professores como sendo muito grave 
contra a opinião maioritária dos alunos que considera grave;  

 “recusar-se a trabalhar” é referido pelos professores como sendo muito grave contra a 
opinião maioritária dos alunos que considera apenas grave;  

 “agredir os colegas” é um tipo de indisciplina em que há acordo: professores e alunos 
consideram ser muito grave;  

 “agredir o professor” é considerado muito grave por ambas as partes, mas enquanto os 
alunos não são unânimes (91,2%), os professores já o são (100%).  
 
 
Quando se pergunta qual a percepção que professores e alunos têm da realização de 
actividades para combater a indisciplina na escola, ambos os grupos estão de acordo: a maioria 
declara que se realizam algumas vezes.  
 
Quando se pede para concretizarem as actividades realizadas na escola para combater a 
indisciplina, também se verifica convergência de pontos de vista: as palestras são as 
actividades mais utilizadas.  
 
Quanto a medidas correctivas mais utilizadas na escola, já não há concordância: a maioria dos 
professores pensa ser a repreensão verbal e a maioria dos alunos declara ser a suspensão.  



Análise dos questionários sobre a INDISCIPLINA                                                               Julho de 2010 
 

Equipa de Avaliação Interna da Escola Secundária de Lousada 

7 

A maioria dos alunos e dos professores (embora, neste grupo, uma maioria menos significativa) 
afirma que as medidas adoptadas pela escola são as mais adequadas.  
 
Quando se pretende saber se consideram a suspensão a melhor maneira de combater a 
indisciplina, há divergência de opiniões: a maioria dos alunos considera que sim, contra a 
maioria dos professores que pensa que não.  
 
Quando se pede sugestões para melhorar a indisciplina, alunos e professores referem 
estratégias semelhantes, nomeadamente:  
 

 trabalho comunitário;  

 comprometer mais os Encarregados de Educação;  

 proibição de participar em actividades não lectivas.  
 

Pode-se concluir que, na maioria das questões colocadas, as opiniões dos alunos e dos 

professores são convergentes no domínio da indisciplina e que todos pensam ser um 

problema que é necessário combater. 

 

 

 

 

 

 

 

A Equipa de Avaliação Interna  

da Escola Secundária de Lousada 

em Julho de 2010 


