










lntrodu~ao 

A indisciplina escolar nao e um fen6meno novo nem tao pouco 
recente. Constitui, porem, um problema actual , dada a frequencia e 
a visibilidade de actos perturbadores do processo pedag6gico que, 
no limite, visam o professor na sua pessoa e na sua autoridade. 

Varios estudos tern sido realizados com o objective de 
caracterizar situa96es de indisciplina e de descortinar possfveis 
variaveis interpretativas e/ou explicativas da disrupc;ao na escola. 
Tem-se pretendido conhecer e caracterizar para se poder prevenir. 

Em Portugal, pode-se considerar a obra Une etude sur I' 
indiscipline en c/asse, de Maria Teresa Estrela (1986), como o marco 
do infcio da investiga9ao neste dom inio, numa abordagem 
pedag6gica no plano da acc;ao normativa, isto e, aquela que focaliza 
a atenvao no papel do professor na constru9ao do ambiente de 
aprendizagem e do clima de sala de aula. Nesta linha, outros estudos 
se seguiram como, por exemplo, os de Amado (1989, 1998, 2001), 
Espirito Santo (2002) e Freire (1990). Ainda outras investigac;oes, 
embora distintas na problematizayao, constituem um contribute 
importante para esta tematica no quadro do sistema de ensino em 
Portugal como, por exemplo, Caldeira (2000), Veiga (1995, 1999) e 
Pereira (2002). No campo especlfico da Educa9ao Ffsica, saliente
-se, a titulo ilustrativo, os trabalhos de Brito (1986), Gonc;alves (2000), 
Mendes (1995) e os de Gesteiro, Nogueira, Pieron e Gonzalez Veleiro 
(2000). 

Este livre que agora se publica resulta de mais uma tentativa 
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de compreensao de factores subjacentes as situa~oes de disciplina/ 
indisciplina. Centra-se na 6ptica dos inteNenientes, isto e, professores 
e alunos, e contem duas particularidades: a de procurar aduzir razoes 
interpretativas da indisciplina no contexte da Educat;:ao Ffsica e a de 
corresponder a urn levantamento da situat;:ao num ambiente insular 
cuja descontinuidade territorial separa nao s6 a Regiao Ayores do 
continente portugues, mas tambem as diferentes ilhas que integram 
o Arquipelago. Pretende, entao, neste contexte, fazer emergir 
informayao fundamentada e circunstanciada sobre a tematica, para 
que possa vir a ser utilizada no desenvolvimento da profissionalidade 
e do profissionalismo docentes e na educa~ao para o bern estar, 
para o desporto e para a cidadania dos jovens, em particular dos 
jovens a~orianos. 

Resulta do esfor~o e do empreendimento de Isabel Condessa, 
especialista em Metodologia do Ensino da Educa~ao Ffsica, em 
colaboraQao com Isabel Estrela Rego e Suzana Nunes Caldeira, 
ambas especializadas em Psicologia da Educayao. 

0 livro encontra-se dividido em duas partes. Na primeira, 
Fundamenta~ao Teorica , procura-se , numa perspectiva 
instrumental e simplificada, sistematizar vias de acesso a constructos 
que, no real pedag6gico, interactuam na criaQao de dada ecologia 
de turma- disciplina/indisciplina, crengas educacionais eo ambiente 
de aprendizagem na prevengao da indisciplina. A segunda parte do 
livro, Estudo das Cren~as sobre o Comportamento Disciplinar 
nas Aulas de Educa~ao Fisica, de natureza empfrica, corresponde 
ao estudo de campo. 

A primeira parte e, assim, constitufda por tres capftulos onde 
se tratam tematicas distintas mas que convergem e se entrecruzam 
no estudo empirico. No primeiro capitulo, lndisciplina Escolar, Suzana 
Nunes Caldeira, partindo de um conjunto de abordagens distintas, 
procura clarificar o conceito de indisciplina sem, contudo, deixar de 
evidenciar a polissemia do termo. No segundo capitulo, Crengas de 
Professores e de Alunos, Isabel Estrela Rego precede a um 
enquadramento dos estudos sobre o pensamento do professor e do 
aluno, numa perspectiva hist6rica. Gradualmente focaliza a sua 
aten~ao no campo das cren~as sobre o comportamento disciplinar, 
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referenciando algumas investiga96es na area. 0 terceiro capitulo, 0 
Papel do Ambiente de Aprendizagem na Preven9ao de 
Comportamentos de lndisciplina nas Aulas de Educa9ao Ffsica, da 
autoria de Isabel Condessa, eo que estabelece a liga9ao mais directa 
ao domfnio da Educa9ao Ffsica. Nele, a autora procura apontar 
aspectos que concorram para criar um ambiente positivo, de 
envolvimento e de motiva9ao, para a aprendizagem nas aulas de 
Educa9ao Ffsica. Cada capitulo devera, entao, ser entendido como 
um contributo para um conhecimento mais profundo de cada uma 
das areas a que respeita e, por essa via, permitir uma leitura mais 
ampla e profunda do fen6meno em analise no estudo de campo. 

A segunda parte do livro encontra-se organizada em Ires 
capftulos. No primeiro, relativo ao Design do Estudo das cren9as de 
professores e de alunos sobre o comportamento disciplinar, as 
autoras caracterizam os sujeitos participantes na investiga9ao, 
apresentam o material utilizado para a recolha dos dados e dao 
conhecimento do procedimento adoptado para a mesma, bern como 
dos procedimentos de analise a que se submeteram os dados 
colectados. No segundo capitulo, Cren9as de Professores de 
Educa9ao Ffsica e de Alunos sobre o Comportamento Disciplinar, 
as investigadoras procuram, a partir dos dados colectados, identificar 
cren9as de professores e de alunos sobre o comportamento 
disciplinar dos alunos, sobre situa96es de indisciplina mais frequentes 
e sobre situa96es de indisciplina mais graves. Procuram ainda 
perceber acerca das fases mais propiciadoras de comportamentos 
graves de indisciplina e, por tim, as cren9as de eficacia dos 
professores sobre a sua forma de lidar com as situa96es de 
disrup9ao. No terceiro capitulo, A Percep9ao dos Alunos sobre o 
Ambiente de Aprendizagem nas Aulas de Educa9ao Fisica e Cren9as 
sobre o Comportamento Disciplinar, Isabel Condessa procura 
identificar algumas variaveis e contextos que possam ser 
moduladores do comportamento disciplinar na pratica da Educa9ao 
Fisica. 

0 livro termina como capitulo Considera96es Finais, no qual 
se procura adoptar uma perspectiva topografica relativamente aos 
varios resultados encontrados, no sentido de perspectivar condi96es 

19 



A lndisciplina nas Aulas de Educa9ao Fis1ca 

que possam contribuir para a criayao e manuten9ao da disciplina 
nas aulas. Uma abordagem preventiva, a desejada por todos aqueles 
que tem responsabilidade no dominic da disciplina escolar -
professores, alunos, tecnicos e comunidade - , requer a dilucidayao 
de factores intervenientes. Conhecer as perspectivas dos actores 
directos do cem1rio escolar e um passe que visa contribuir para a 
mudanva de enfase na correcyao para a preven9ao. 
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