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Actuação da escola face à indisciplina.     
Estudo de caso

Orientação: Prof. Doutor José Duarte

A indisciplina é tão antiga quanto a escola, 
porém nos últimos anos aumentou significativa-
mente e os comportamentos desajustados dos 
alunos em algumas escolas do país tornaram-se 
preocupantes, sendo esta realidade atribuída por 
um lado à massificação do ensino e por outro 
lado às alterações ocorridas na escola, na família 
e na sociedade. Assistimos à tomada de consci-
ência da estreita relação que se estabelece en-
tre escola e família e do entendimento comum 
para que ocorra em simultâneo uma inovação 
profunda na actuação da escola e na formação 
de jovens cidadãos capazes de intervir de forma 
responsável numa vida em sociedade. Mas como 
deve a escola actuar face à indisciplina?

Daqui decorreu a problemática da investiga-
ção realizada, procurando-se identificar a rela-
ção entre as medidas tomadas por uma escola 
face à indisciplina e os resultados obtidos junto 
dos alunos, e, dar voz aos professores, alunos e 
famílias identificando as suas ideias sobre o pro-
cesso vivenciado na actuação dessa escola em 
relação à indisciplina e consequentemente às 
aprendizagem e ao sucesso escolar.

Os participantes deste estudo de caso foram 
quatro professores do 3º ciclo do Ensino Básico, 
três alunos do 9º ano de escolaridade e dois en-
carregados de educação.

Optou-se por uma metodologia predominan-
temente qualitativa e de carácter interpretativo 
num estudo de caso. As estratégias utilizadas 
na recolha de dados incluíram a entrevista e a 
análise documental. De forma a dar respostas 
às questões colocadas, a informação recolhida 
foi organizada, apresentando-se os resultados 
de modo predominantemente descritivo e em 
simultâneo com a sua interpretação.

Os resultados obtidos evidenciaram que a 
indisciplina surge mais numas que em outras 
turmas; nem todos os professores conseguem 
lidar bem com o problema, afectando mais uns 

professores que outros; nem sempre as ideias 
da família relativamente às penas a atribuir aos 
alunos são aceites pela escola e as penas ou 
castigos atribuídos pela escola não obtêm por 
vezes os resultados pedagógicos previstos. Em 
conclusão deste estudo sobre a actuação da es-
cola face à indisciplina, uma das suas consequên-
cias imediatas é o facto de essa actuação não 
ser por vezes inclusiva e se tornar sobretudo 
um entrave às aprendizagens na sala de aula, po-
dendo também poder ser marcante ou discrimi-
natória, propiciando o insucesso escolar ou até 
o abandono antes de os alunos completarem a 
escolaridade obrigatória.
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Action against the school indiscipline.    
Case Study

Indiscipline is as old as school, however during last 
years it has increased significantly and the unfitted 
students’ behaviors in some schools of our country 
became worrying, being this reality due on one side 
to the teaching massification  and on the other side 
to the changes which took  place in school, family 
and society.

We witnessed people getting aware of the close 
relation that is established between school and fa-
mily and the common understanding so that a deep 
innovation in school acting and the bringing up of 
young citizens, able to intervene in a responsible way 
in a society living, occur. But how must school act in 
presence of indiscipline?

This gave origin to the problematic of the investi-
gation which was carried out. We tried to identify the 
relation between the measures taken by school fa-
cing indiscipline and the results which were obtained 
near the students, and let the teachers, students and 
families express themselves, identifying their ideas 
about the process experienced in the school action 
relatively to indiscipline and, consequently, to the le-
arning and school success.

This study was carried out by four teachers of the 
intermediate school level, three students of the third 
year of Intermediate level and two students’ parents.

 We chose a predominantly qualifying and un-
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derstanding methodology in a case study. The stra-
tegies used in data collecting include an interview 
and analysis of documents. In order to answer the 
suggested questions, the collected information was 
organized, being the results shown in a descriptive 
way altogether with their interpretation.

The results which were obtained proved that in-
discipline is more present in some classes than in 
others; there are teachers who deal better with this 
problem than others and this affects some of them 
more deeply than it does to others; sometimes the 
ideas families share about the penalties students 
must accomplish aren’t accepted by school and the 
penalties or punishments given to students by school 
don’t always reach the foreseen pedagogic results. 
As conclusion of this study on school acting facing 
indiscipline, one of the immediate consequences is 
the fact that this acting isn’t often inclusive and  may 
mostly become an obstacle to the learning in the 
classroom, impose a deep mark or be even discri-
minating, propitiating scholar failure or even school 
leaving before concluding the obligatory schooling. 

Keywords: Indiscipline; School; Acting methods; 
Teachers, Students; Parents.
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Metamorfoses em espelho de água. Iden-
tidade, perfil, contextos e mudança nas 
(auto)representações dos professores

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro

 Co-Orientação: Mestre Madalena Mendes

Nos últimos trinta anos, em Portugal, ocorre-
ram processos de democratização política e de 
modernização da sociedade e das instituições, 
tendo como impulso as vontades nacionais e as 
mudanças ocorridas no Mundo em globalização, 
lideradas, no campo da educação, por agentes 
como a OCDE ou o Banco Mundial, e pela inte-
gração de Portugal na União Europeia. À imple-
mentação da(s) reforma(s), correspondeu uma 
mudança de paradigma educativo e organizacio-
nal, a criação de uma escola para todos, a emer-
gência de novos alunos e de novos mandatos à 

Escola,  a contingência de novas respostas edu-
cativas. Tais reformas constituíram instrumentos 
de mudança das organizações escolares e do 
sistema educativo, mas também do que significa 
ser professor, reformulando o desempenho e a 
“performatividade” docente (Ball, 2002), indu-
zindo uma nova “identidade social” (Bernstein, 
1996 e Dubar, 2005), produzindo novos modos 
de “fabricação da alma dos professores” (Fou-
cault, 1996).

Neste sentido, a autora procurou analisar, 
numa perspectiva crítica, as representações de 
professores do Ensino Básico, sobre os mecanis-
mos de (re)configuração das suas identidades/
perfis profissionais, recorrendo a uma investiga-
ção qualitativa descritiva, que privilegia a análise 
de conteúdo dos seus discursos sobre o tema, 
recolhidos segundo a técnica focus group.

O estudo indiciou que os alunos são factor de 
realização, de risco e de mudança do perfil do-
cente, actuando como uma quinta dimensão da 
(re)construção identitária dos Professores, a par 
da formação, do associativismo, do Estado e do 
Mercado, constituindo factor importante a ter 
em conta nos estudos sobre identidade docente.

Palavras-chave: Identidade(s); perfil docente; 
desempenho e performatividade; globalização; 
mandato(s); alunos.

Metamorphosis at a Mirror in Water.  Iden-
tity, Profile, Contexts and ChangesTowards 
Teachers (self-) representations 

In the past thirty years, in Portugal, radical chan-
ges on politics and policies have been occurring, to 
achieve the society and its institutions democrati-
zation and modernization, led by national wills and 
the changes occurred in the World, stimulated, in the 
Education area, by global agencies like OECD, or the 
World Bank, and the integration of Portugal in the 
European Union. These reforms are connected to a 
new educational and organizational paradigm, the 
creation of a school for all, the emergence of new 
pupils, new demands to School and teachers, the im-
perative of new pedagogical solutions for educational 
problems, and are not only changing instruments in 
schools and in the educational system, but are also a 
powerful way to change “what to be a teacher” me-
ans, to re-formulate the teaching performance and 




