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INTRODUÇÃO

Numa escola, não se aprende apenas, também se vive!

(Strecht, 2008, p. 44)

O que queremos dizer quando falamos em educação? Para quê a educação? Para 

que serve a Escola? A quem se destina? Muitas interrogações surgem quando falamos 

de educação e de Escola. A educação é um conceito multifacetado que tem sofrido, ao 

longo dos tempos, muitas alterações. O modo como a educação é concebida tem sofrido 

transformações políticas, sociais e culturais. Os conceitos de educar e ensinar, e até o 

conceito de Escola e de aprender, têm que ser vistos num contexto histórico-cultural

específico, ou seja, num determinado tempo e num determinado lugar. 

O tema da educação não tem sido indiferente nas diversas sociedades. Desde os 

tempos de Homero e Hesíodo, até aos dias de hoje, muito se tem dito e reflectido sobre 

a educação, a necessidade de educar, a quem se destina a educação e qual o valor que 

lhe atribuímos. 

Platão, ao fundar a Academia, estabeleceu os princípios da pedagogia que 

subscrevia, na República. Concebeu uma paideia, onde o ensino fica a cargo do Estado 

e onde o sábio deve assumir o poder político, uma vez que é o único que se apropriou da 

sabedoria necessária para governar os destinos da polis. Para Platão, a educação é um 

bem em si mesmo. Sem ela, a vida da polis não poderá ser justa, sábia e harmoniosa

(Platão, 1949/1980). Porém, esta concepção não se tem mantido inalterada. Pelo 

contrário, cada época histórica concebe a importância da educação à luz de valores e 

finalidades diferentes.

No século XVII, com Coménio, surge uma outra concepção de educação, onde 

se expressa, de modo inequívoco, o valor da educação como algo necessário: todos têm 

necessidade de educação e em todos ela dará bons frutos, se for adequada. Com este 

conceito, eminentemente político, Coménio coloca o problema da educação no âmbito 

do Estado e como único meio, com um carácter universal, para alcançar uma sociedade 

melhor (Coménio, 1657/1985). Porém, é durante os séculos XIX e XX, com a expansão 

da Escola a quase todas as classes sociais, que um grande inúmero de pensadores, 

pedagogos e educadores reflectem sobre a educação. No século XXI este tema já não é 
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preocupação exclusiva de alguns, nem assunto restrito de pensadores ou intelectuais. 

Talvez nunca se tenha falado tanto em educação como agora, sobretudo porque os 

meios tecnológicos disponíveis permitem uma disseminação do que se escreve à escala 

global, tendo impactes muito superiores aos que se observavam anteriormente, quando 

estes meios de divulgação não existiam. Isso fez com que as discussões sobre a 

educação saíssem dos meios dominados pelos especialistas para se tornarem um assunto 

debatido pelos cidadãos, em geral, o que acrescenta novos desafios a este domínio. Mas 

o que queremos dizer quando falamos de educar? Para que serve a Escola na era da 

comunicação rápida e fácil?

Nunca a educação chegou a tantas pessoas e de tantas maneiras diferentes. 

Pensar a educação, nos dias de hoje é, acima de tudo, pensar no mundo actual, num 

mundo global, cheio de contradições e contrastes, com imprevistos, ambiguidades e 

mudanças. Muitas mudanças. Mudanças rápidas e recheadas de incertezas. Segundo 

Hargreaves (2003), a educação vive a era da insegurança. Porém, nem tudo são areias 

movediças e instáveis. A este mundo de mudança, também corresponde o mundo do 

conhecimento, o mundo da criatividade, do engenho e das novas tecnologias. Novos e 

importantes desafios se colocam e, como afirma este autor, ainda há ideais pelos quais

vale a pena lutar.       

A Escola de massas é um fenómeno relativamente recente, na história da 

educação. Após a segunda guerra mundial, na Europa, um conjunto de organizações 

internacionais, como a ONU, a UNESCO e a OCDE, têm reflectido sobre a Escola, o 

modelo de desenvolvimento das sociedades, a inovação tecnológica e a educação

(Comissão das comunidades europeias, 2006). Tem havido um esforço crescente destas 

organizações em produzir linhas orientadoras de acção, propondo aos países membros 

que encontrem os meios e os modos de as concretizar (Conselho da Europa, 2004). Aos 

poucos, tem-se tentado criar uma racionalidade científica sobre educação. Há diversos 

estudos comparativos, projectos europeus, redes de contacto e de informação, 

orientações transnacionais e, por último, mas não menos importante, um conjunto de 

metas comuns de desenvolvimento.

O alargamento da União Europeia a novos países tem representado um esforço 

de desenvolvimento sustentado no sentido de uma gradual aproximação a níveis 

próximos e desejáveis de um mundo rico. Com a globalização emergem novas formas 

de regulação, fixam-se metas, prazos e prioridades educativas. Emergem novas formas 

de transnacionalização no campo das políticas educativas (Teodoro, 2001).
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Mas o mundo rico quer ser mais rico, e inaugura-se o século XXI com uma nova 

fórmula para o sucesso, para o desenvolvimento e crescimento económico. Assim, é 

encontrada a fórmula: educação = desenvolvimento. Vários estudos fundamentam esta 

relação entre o aumento da educação e o desenvolvimento económico das sociedades 

(ME, 2003, 2006).

Com a entrada de um novo século, os tempos não são de humanismo, mas de 

globalismo e, em muitos casos, de capitalismo exacerbado e competição. Em Março de

2003, o Conselho Europeu define um conjunto de reformas necessárias para alcançar a 

Estratégia de Lisboa em 2010. Fica definido que a União Europeia deve tornar-se numa 

economia baseada no conhecimento, capaz de garantir o crescimento económico. É 

necessário modernizar os sistemas de ensino uma vez que estes são considerados, no 

seu todo, uma peça importante para o crescimento económico. Pela primeira vez, 

atribui-se aos sistemas de ensino e de formação um papel relevante na economia. 

Estamos perante um discurso novo (ME, 2003), aparentemente regulador, mas não 

isento de perigos.

A educação não é entendida como um bem em si mesmo, no sentido da paideia 

grega, nem como uma finalidade última, como no humanismo de Coménio (1657). A 

partir do século XXI, a educação é um meio para alcançar o desenvolvimento da 

economia, entendida como via verde do progresso, onde se espera aumento de riqueza e

aumento de competitividade, inovação, aumento da produção e descoberta de novos 

mercados, novos produtos e novos engenhos.

A política educativa nacional, com o plano tecnológico, está a dotar as escolas 

de equipamentos e infra-estruturas que possibilitam ter tecnologia avançada ao alcance 

de muitos, computadores portáteis mais acessíveis, quadros interactivos, rede de internet 

nas escolas públicas portuguesas (Conselho de Ministros, 2007). Seria de esperar que as 

escolas fossem locais fascinantes, laboratórios criativos de aprendizagens e descobertas, 

onde fervilha o entusiasmo renovado pela pesquisa, pelo saber, pela aventura de 

aprender, de navegar na internet, de contactar e aceder a mais informação. Porém, as 

vivências do quotidiano das escolas não parecem ser assim: os sinais revelam vivências 

difíceis e complexas, em que as queixas, as participações disciplinares, os desabafos, 

confirmam sinais contrários.

Em Portugal, ouvimos cada vez mais falar de educação e de escolas, 

nomeadamente na comunicação social, mas nem sempre pelas melhores razões. Tempos 

difíceis e agitados, em que alunos se agridem uns aos outros, alunos agridem 
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professores, professores agridem alunos, pais agridem professores, fenómenos de 

indisciplina e violência na escola, aparecem nos meios de comunicação social. 

Conflitos, agressões, roubos, queixas feitas na escola e na polícia, segurança reforçada, 

equipamentos de vigilância electrónica, cartão electrónico do aluno, escolas fechadas 

com grades e muros, que fazem lembrar prisões e até há quem peça detectores de metais 

à porta da escola. Para onde caminhamos? O que é, afinal, esta vivência conjunta?

Apesar da indisciplina e da violência não serem fenómenos novos, são 

fenómenos cada vez mais falados e discutidos quer na sociedade portuguesa quer no 

mundo ocidental (Conselho da Europa, 2004). São comuns os desabafos entre 

professores sobre o desinteresse dos alunos, a desmotivação: eles não querem aprender, 

estão sempre a faltar e quando vêm não estão cá a fazer nada. Porém, será que falar 

muito de violência, de indisciplina e de bullying significa estarmos necessariamente 

perante fenómenos crescentes e com maior gravidade?

Problemas de indisciplina, violência e bullying são, infelizmente, uma 

preocupação e uma presença em escolas nacionais e internacionais. Apesar do 

reconhecimento político e social da importância das qualificações, as escolas 

confrontam-se com falta de entusiasmo dos alunos - muito se fala de desmotivação e de 

desinteresse - parecendo aumentar o fosso entre a vida e a escola (Pennac, 2009; 

Strecht, 2008).

Para dar resposta aos problemas de violência e agressão em meio escolar, foi 

criado, em 1998, o Observatório Europeu da Violência Escolar, que foi extinto em 

2008 e deu lugar, na mesma data, à criação do Observatório Internacional da Violência 

na Escola. Este observatório, assim como muitos observatórios nacionais que têm sido 

criados, pretende estudar estes fenómenos, perceber a sua dimensão, elaborar e divulgar 

estudos científicos, promovendo programas de intervenção e de prevenção no combate à 

violência escolar. 

Também em Portugal, o programa Escola Segura, iniciado em 2006, numa 

iniciativa conjunta dos Ministérios da Educação e da Administração Interna, tem sido 

um contributo em momentos de crise e de dificuldade em conter episódios de violência

(AR, 2008). Em Portugal, o Observatório da Segurança na Escola, criado em 

Dezembro de 2005, lançou um sistema de registo electrónico das ocorrências 

disruptivas e respectiva intervenção, fazendo a monitorização e avaliação a nível 

nacional.
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As escolas portuguesas, infelizmente, não escapam a estes episódios (ME 2007b, 

2009). Porém, estes fenómenos não são um problema isolado, mas com várias 

dimensões, dentro e fora da Escola, com múltiplas vertentes: individuais, sociais, 

económicas, culturais e organizacionais. O contexto nacional não é fácil. Há mesmo 

diversos problemas por resolver: pobreza, exclusão social, desemprego, 

toxicodependência, maus tratos, entre muitos outros. Se, por um lado, as políticas 

educativas parecem investir nas escolas ao nível do desenvolvimento tecnológico, por 

outro lado as escolas não parecem entusiasmadas e nem sempre transparece um clima 

de harmonia e tranquilidade.

Se alargarmos este olhar para estatísticas de ensino em Portugal, não ficaremos 

animados. Os números são embaraçosos para todos e o incómodo tem rostos porque, ao 

falarmos de números, falamos de crianças e jovens. De determinadas crianças e jovens,

a quem a Escola corta as esperanças de um futuro que os dignifique. Abandono escolar, 

insucesso, percursos escolares curtos para uns, demasiadamente curtos para outros, são 

problemas ainda por resolver (ME, 2007a, 2008b). Mas, se olharmos para outros 

aspectos da sociedade portuguesa, como a pobreza, o alcoolismo, a droga, já não é 

apenas incómodo mas frustração perante tanta urgência e drama humano por resolver.

Em Portugal a pobreza e a exclusão social atingem números que não podem ser 

ignorados. Cerca de 1/5 da população é pobre e, num estudo nacional, entre 1995 e 

2000, 46% dos portugueses passaram pela pobreza, pelo menos, num desses anos 

(Costa, B., Baptista, I., Perista, P., & Carrilho, P., 2008; Strecht, 2008). Dentro dos 

pobres, as crianças e jovens são os mais desprotegidos: “o grupo etário mais fortemente 

representado entre os pobres é o dos jovens com menos de 17 anos de idade, o qual 

representa quase 24% do número total de pobres” (Costa et al, 2008, p. 111). Jovens em 

idade escolar, que frequentam ou deviam frequentar a Escola. Todos os anos os 

números do abandono escolar envergonham o país. Cerca de 40 000 alunos, sem 

qualificação específica, abandonam anualmente a Escola, antes de completarem o 9º ano 

de escolaridade (ME, 2008c).

Conscientes de que as escolas podem desempenhar um papel importante na 

formação, na equidade, no combate à exclusão e ao abandono, no ambiente favorável à 

aprendizagem e ao convívio entre todos, é nelas que nos queremos centrar, porque é 

sobre ela - a escola onde exercemos funções docentes e de gestão - que podemos 

directamente actuar. Podemos fazê-lo na relação pedagógica com os alunos, mas 

também na organização, administração e gestão da escola (Cortesão, 2001; Roldão, 
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2003). Acreditamos que podemos actuar dentro da escola e que a tarefa de promover o 

desenvolvimento de competências, que permitam ao jovem intervir de forma activa e 

crítica na sociedade, não deve ser ignorada (Valente, 2008; Sousa, 2007).

Acreditamos que é necessário pensar a escola como organização e perceber os 

aspectos organizacionais que influenciam a indisciplina e a violência, enquanto 

fenómenos complexos. Contudo, não os queremos reduzir aos problemas psíquicos ou 

aos problemas socioeconómicos. Cada escola pode, nas formas de organização que 

promove, contribuir, minimizar e dar prioridade às questões de indisciplina, fazendo 

existir na escola uma aprendizagem viva da cidadania activa, crítica, livre e responsável

(Fórum Educação para a Cidadania, 2007; Magalhães, 2001,Oliveira & César, 2008;

Sousa, 2007).

Assim, o objectivo central deste estudo é compreender a indisciplina e a 

violência escolares à luz da própria instituição Escola e identificar os aspectos 

organizacionais que favorecem a indisciplina e a violência. Deste modo, centramo-nos 

numa escola e, dentro dela, focalizamos o olhar nos alunos considerados como 

problemáticos, aqueles que são considerados os autores dos distúrbios, para perceber o 

modo como eles relatam a violência e a indisciplina e o que é que, no seu entender, a 

escola pode fazer para minimizar estes fenómenos. Centramo-nos nos alunos, nos 

alunos indisciplinados, nos alunos ditos mal comportados, que são descritos, em 

conversas informais, como os maus da fita. São esses que queremos ouvir, que 

queremos escutar. Esses que são insuportáveis, que fazem coisas horríveis, que 

provocam stress, irritação, ansiedade. Queremos ouvi-los, porque queremos 

compreendê-los. Esses alunos que, às vezes, fazem tudo para serem postos fora da aula, 

fora da escola, são aqueles que mais precisam da escola, que mais precisam dos outros, 

que mais precisam, talvez, de atenção, protecção, cuidados e, até mesmo, de amor 

(Pennac, 2009; Strecht 2008). Assim elaborámos este trabalho, que se estruturou em 

torno de um estudo de caso. Um caso que se refere à escola onde trabalhamos, à escola 

onde vivemos uma parte significativa da vida. 

Inauguramos este trabalho com a introdução, onde apresentamos o tema e 

efectuamos uma breve contextualização do tema e do problema que nos preocupa. De 

seguida, apresentamos os quatro capítulos que compõem o trabalho, seguidos das 

considerações finais, das referências bibliográficas e dos anexos. O Capítulo 1 diz 

respeito ao quadro de referência teórico, em que convocamos os contributos de algumas 

linhas de investigação que nos parecem fundamentais sobre a indisciplina, a violência 
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escolar e o bullying, assim como sobre a administração e gestão da escola, enquanto 

organização. No Capítulo 2 reflectimos sobre um conjunto de questões de investigação 

e opções de natureza metodológica. No Capítulo 3 efectuamos a apresentação de 

resultados, evidenciando os resultados obtidos, quer através da descrição quer através 

do auxílio de gráficos, que permitem uma leitura mais imediata dos resultados obtidos, 

de modo a melhor esclarecer e iluminar o objecto de estudo. No Capítulo 4 efectuamos 

a discussão dos resultados, ou seja, a sua interpretação, tendo por base as evidências 

empíricas encontradas e o quadro de referência teórico anteriormente exposto. Nas 

considerações finais, seleccionámos aquilo que se apresenta como mais relevante, 

evidenciando, também, o desenvolvimento pessoal e profissional associado a este 

estudo, assim como as perspectivas de futuro que se abrem a partir deste trabalho, que 

foi colaborativo e dialógico.

No horizonte permanece o desejo e a utopia de uma Escola menos violenta, 

menos agressiva, menos indisciplinada e plena de entusiasmo face às aprendizagens. 

Com esta utopia, vos convidamos a sonhar. Para esta utopia, vos convidamos a 

caminhar.
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CAPÍTULO 1

QUADRO DE REFERÊNCIA TEÓRICO

1.1. A VIOLÊNCIA NA ESCOLA

Entrei numa livraria. Pus-me a contar os livros que há 
para ler e os anos que terei de vida. 
Não chegam, não duro nem para metade da livraria. 
Deve certamente haver outras maneiras de se salvar 
uma pessoa, senão estou perdido.

(Negreiros, 1921/2005, p. 11)

Do ponto de vista filosófico consideramos que a realidade social não pode ser 

olhada numa perspectiva maniqueísta. Para além do bem e do mal, a teia de relações 

humanas é complexa, subjectiva e existe uma paleta diversificada de formas de 

actuação, intenções, acções, reacções e relações, que escapam à previsão científica. A 

multiplicidade e a diversidade de respostas constituem, sem dúvida, uma riqueza do ser 

humano. Longe da visão platónica do bem, em si, as relações humanas são construções 

sociais e culturais, que obedecem a códigos linguísticos e simbólicos. A globalização

torna mais visível a diversidade cultural e, ao mesmo tempo, a tolerância e o respeito 

pelo diferente levantam novos desafios, novas dificuldades e, também, novas 

oportunidades no relacionamento humano (César 2003a, 2009; Estêvão, 2002; Moniz, 

2008; Moreira, 2006).

Do ponto de vista psicológico, encontramo-nos distantes de uma perspectiva 

behaviorista. Cientes de que a acção humana escapa ao binómio causa/efeito, 

acreditamos que a visão mecanicista e determinista é manifestamente insuficiente para a 

compreensão dos fenómenos, atitudes e relacionamentos humanos. As várias formas de 

actuação do ser humano apresentam uma diversidade de valências que tornam difícil, 

mas não menos fascinante, a sua compreensão. As formas de actuação do ser humano 

não se reduzem apenas aquilo que pode ser directamente observado. Por isso, optamos 

pela designação de formas de actuação em vez de comportamento, na medida em que as 
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formas de actuação englobam, também, o que não é observável, mas inferido, 

nomeadamente intenções e expectativas (César, 2002). 

O agir humano é complexo por natureza. Ricoeur (1988) chama a atenção que 

acção, reacção, intenção, motivo, finalidade, atitudes, valores, meios, fins cruzam-se,

numa complexidade de razões e emoções, nem sempre fáceis de distinguir ou de 

analisar. Como salienta Searle (1977), nem todas as acções humanas resultam de uma 

deliberação racional prévia. No decorrer da acção, ocorrem formas de reacção, que não 

estavam previstas, mas que resultam da situação, do interagir social e particular. 

Desde Aristóteles que o agir humano tem sido objecto de inúmeros tratados. 

Porém, é no século XX que ganham ênfase os diversos aspectos que contribuem para a 

complexidade da acção humana. Aspectos individuais, familiares, sociais, históricos, 

culturais e genéticos são algumas das valências que nos configuram – em conjunto com 

a história de vida, as experiências e os conhecimentos – tornando-nos seres humanos 

únicos, cuja dignidade é reconhecida em si mesma, tal como tem sido expressa ao longo 

dos tempos, desde Santo Agostinho à Declaração Universal dos Direitos do Homem. A 

pessoa é um ser único e irrepetível, no qual, para além da razão e da emoção, do 

consciente, do subconsciente e do inconsciente, também os impulsos e os hábitos, a 

natureza e a cultura se cruzam numa teia complexa de relações que, muitas vezes,

escapam à objectividade racional (Levi-Strauss, 1976).

Em termos antropológicos e sociológicos observamos uma ampla diversidade 

cultural e social. Os conceitos variam no espaço e no tempo. O contexto torna-se o 

horizonte a partir do qual é possível compreender as relações humanas, assim como as 

suas tensões. As diferenças culturais salientam diferentes contornos e permitem atribuir 

diversos significados a conceitos, posturas e relacionamentos. Ao querermos reflectir 

sobre fenómenos de relacionamento humano, que ocorrem nas escolas temos que ter 

presente que não estamos perante conceitos unívocos, que todos definem e interpretam 

de forma semelhante (Amado, 2000a, 2000b, 2001; Estrela, 2002).

Assim, a clarificação conceptual é necessária por duas ordens de razão. Em 

primeiro lugar, porque aquilo que, para uns, é uma actuação desajustada, não o é 

necessariamente para outros. Aquilo que para uns é violento pode não ser entendido da 

mesma maneira por outros. Aquilo que uns classificam de não aceitável é, para outros, 

aceitável, uma vez que existem diferentes culturas, que valorizam diferentes formas de 

actuação, valores, regras e normas (César, 2003a, 2009; Rodrigues, 2003). Para além 

das culturas em que participam, há, também, diferenças dentro da mesma cultura, que 
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têm relação com aspectos individuais de educação, personalidade, percepção do mundo 

e das relações humanas, valores, assim como das vivências de cada pessoa.

Em segundo lugar, urge alguma clarificação conceptual porque, ao esclarecer e 

iluminar os limites e fronteiras dos conceitos, isso possibilita uma maior reflexibilidade. 

Ao categorizar, criamos relações conceptuais e diferenciações, o que nos possibilita 

compreender melhor alguns fenómenos que, pela sua natureza, são complexos. 

Assim, ao reflectir sobre indisciplina, violência e bullying, estamos a reflectir 

sobre constructos próximos mas distintos entre si. O mesmo conceito pode abarcar 

fenómenos diferentes entre si, com diferentes níveis de gravidade e de risco, mas 

também com diferentes níveis de envolvimento, por parte dos que neles participam,

directa ou indirectamente. Há diferentes formas e graus de violência, que nos fazem 

evitar generalizações fáceis. Como salienta Debarbieux (2007), “a violência parece 

escapar a uma definição única. É necessário dizer que o fenómeno surge de modo 

relativo: relativo a uma certa época, a um meio social, a circunstâncias particulares” (p. 

93). 

Em geral, quando estamos perante fenómenos de indisciplina e/ou violência, 

nem sempre existe um distanciamento crítico. A comunicação social dá o alarme, 

imagens de violência são transmitidas à exaustão, o alarme é accionado, o público reage 

e pede punição, castigo, firmeza. A imagem de uma escola insegura e caótica facilmente 

ganha forma. O sentimento de insegurança e de impunidade aumenta. Ampliada pelas 

lentes da comunicação de massas, este fenómeno fica desvirtuado, muitas vezes 

desproporcionado, sem uma adequada correspondência entre o plano do discurso e o 

plano do quotidiano das escolas públicas portuguesas, ou seja, deixa de estar situado 

(Lave & Wenger, 1991), passando a ser discutido de forma descontextualizada, que não 

permite ter acesso nem às vozes dos agentes educativos envolvidos (Bakhtin, 

1929/1981), nem a soluções de consenso e que permitam ultrapassar os problemas.

Para os órgãos de comunicação social, os fenómenos de indisciplina, violência e 

bullying são produtos cada vez mais vendáveis. Os vários tipos de imprensa abordam 

este assunto cada vez mais, o que não é, por si só, sinónimo de maior rigor ou 

preocupação de análise e interpretação destes fenómenos. Segundo Barroso (2003), a 

comunicação social gosta de empolar estes fenómenos ou, pelo menos, trata-o de uma 

forma descontextualizada. É frequente vermos nas páginas dos jornais casos de 

agressão, violência, escolas degradadas. Temos presente o número de vezes que a 

televisão exibiu a filmagem sobre o telemóvel da Escola Secundária Carolina Michäelis, 
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passado em Março de 2008, a quantidade de artigos e comentários sobe o assunto. Já no 

ano de 2009, imagens de tiroteio numa escola alemã chocaram a Europa. Também nos 

recordamos de alguma filmografia sobre este tema da violência escolar, nomeadamente 

Bowling for Columbine, o documentário de Moore, no ano de 2002, sobre uma escola 

americana, o uso de armas e onde estudantes assassinam outros jovens, colegas de um 

mesmo espaço e tempo de educação formal. Recentemente o filme francês de Laurent 

Cantet premiado com a palma de ouro no festival de Cannes, 2008, intitulado, 

Intermurs, evidencia as dificuldades do diálogo intercultural que existem na Escola 

actual e como essas dificuldades podem potenciar indisciplina e violência, quando mal 

geridas e orientadas.

Porém, estudos mais cuidados não evidenciam um aumento exponencial de 

violência nem um clima generalizado de desordem (Amado, 2002,2003; Sebastião, 

2003, 2009; Veiga, 2007a). Urge diferenciar as situações e pensá-las à luz dos contextos 

e das representações sociais. Urge questionar alguns conceitos e preconceitos. Será que 

existe uma continuidade linear entre indisciplina e violência, delinquência e crime? Ou 

estamos perante fenómenos diferentes e que não são necessariamente sequenciais? Será 

que a indisciplina e a violência que ocorrem numa escola de um grande centro urbano 

são idênticas àquelas que ocorrem num meio rural? Será que uma escola em meio social 

e económico favorecido tem o mesmo tipo de indisciplina duma escola da periferia, 

situada num contexto marcado pela pobreza económica? Será que a maior percepção de 

risco corresponde a uma vivência onde, efectivamente, existe um aumento acentuado de 

fenómenos de risco ou, pelo contrário, o que aumenta não é o risco mas a sua 

amplificação e difusão nos meios de comunicação social?

A clarificação conceptual é uma necessidade que se impõe. As formas de 

actuação desviantes daquilo que socialmente é considerado aceitável, podem ser de 

várias naturezas e vários níveis de gravidade, estando relacionados com o contexto 

histórico e cultural em que ocorrem. Uma forma de actuação premeditada e preparada é 

diferente de uma forma de reacção a algo inesperado, que irrompe de forma agressiva e 

incómoda. Assim, ao falar de formas de actuação ou de formas de reacção desajustadas 

ou, até consideradas inaceitáveis, temos que ter presente que podemos estar a falar de 

um leque muito variado de atitudes, posturas, linguagens e silêncios, em que aquilo que 

é dito por vezes está distante do que é interpretado. Responder de forma desadequada, 

pode ser uma forma de reacção ao interlocutor e, não só depende do contexto e da 

situação, como é algo distinto de uma forma de actuação onde existiu um roubo ou 
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ocorreu a destruição de património. Por isso mesmo, distinguimos aqui três grandes 

tópicos para melhor analisar diferentes formas de actuação: indisciplina, violência e 

bullying.

1.1.1. A Indisciplina Escolar

A promoção de relações interpessoais 
positivas não significa a eliminação do 
conflito.

(Amado, & Freire, 2009, p.153)

Numa instituição saudável, alegre, criativa, produtora de conhecimento e cultura, 

lugar de reflexão e investigação, lugar de exigência e sabedoria, de aprendizagem e 

descoberta, todos andariam supostamente empenhados nestas tarefas, quer fossem 

professores, auxiliares da acção educativa ou alunos. Esta instituição ideal é a Escola 

que pretendemos. Então, que sentido fará falar de indisciplina? De castigos? De regra e 

de desobediência à regra? 

A indisciplina não é uma doença mas sim um sintoma (Estrela & Ferreira, 2001;

Estrela, 2002; Strecht, 2008). É um sintoma da doença das escolas, um sintoma de que 

algo está mal (Barroso, 2001a, 2001b). Como nas demais doenças, é necessário um 

diagnóstico exacto, uma compreensão clara do fenómeno e do que ele traduz, para 

depois se poder actuar. 

A indisciplina escolar não é um problema de hoje, nem é um problema novo, e 

diferencia-se, na sua natureza, da violência ou do bullying (Hall, 2008). O conceito de 

indisciplina abarca um conteúdo polissémico (Estrela, 2002), abrange uma diversidade 

de noções e, por isso mesmo, presta-se a variações de leitura e de interpretação. Formas 

de actuação semelhantes podem ser consideradas desadequadas e indisciplinadas numas 

escolas, enquanto noutras não. Na mesma escola, e em aulas diferentes, actuações 

semelhantes podem ser vistas como indisciplinadas por uns e, por outros, não. Porém, 

para lá de diferentes interpretações, podemos considerar que existe indisciplina quando 

ocorre uma quebra ou um corte em relação à norma, à regra estabelecida e àquilo que 

está estipulado como socialmente correcto, quer de uma forma explícita, em normas e 

regulamentos formais, quer de uma forma implícita, na prática e na vivência quotidiana 

e informal de uma escola, ou de um contexto em particular (Amado, 2000a, 2005;
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Amado & Freire, 2002a, 2002b e 2009; Estrela, 2002, Sebastião, 2003). Assim, a 

indisciplina está relacionada com expectativas, com modos esperados de actuação dos 

outros, o que implica uma interacção com os outros e com um determinado contexto,

situação e/ou cenário. A indisciplina escolar ocorre em situação e em relação a outros, 

ou a instituições (Aires, 2009; Afonso, Amado, & Jesus, 1999). 

Etimologicamente, a indisciplina define-se negativamente, por ausência de 

ordem, desobediência à regra. Significa que a indisciplina, por si só, não é sinónimo de 

delinquência, perversão, maldade ou violência.

A disciplina e a ordem escolar estão relacionadas com a existência de regras e 

com o grau de cumprimento dessas regras. É importante que a regra exista. É importante 

que a regra seja conhecida. É importante que a regra seja partilhada. Mas o modo como 

a regra é comunicada também é decisivo e pode fazer a diferença. Mais do que temida, a 

regra deve ser conhecida, clara, compreendida, aceite, explicada e, principalmente, 

interiorizada. Mais do que uma imposição exterior, a regra deve ser uma construção. 

Mais do que uma força externa, a regra deve surgir como uma necessidade e, por isso 

mesmo, um desejo interior, no sentido Kantiano de querer cumprir o dever ou a lei 

moral (Kant, 1788 /1984).

Mas será a disciplina, um objectivo em si mesmo a atingir? Uma finalidade 

última do sistema de ensino? Partimos da posição de que a disciplina não é uma meta 

nem um objectivo último a alcançar (Tanner, 1978). Entendemos que, aquilo que a 

Escola deve pretender para si é a promoção da autonomia do aluno, o respeito, a 

solidariedade e o exercício de uma cidadania activa, participativa e democrática 

(Sanches, 2001; Sousa, 2007). Entendemos que a Escola deve promover um espaço de 

diálogo entre gerações e culturas, um intercâmbio de saberes e de conhecimentos, mais 

do que impor modelos de actuação. Significa isto que a indisciplina é uma questão 

menor? Não. Significa que a disciplina é um meio, um meio que torna possível a 

aprendizagem e a autonomia, que contribui para um clima securizante e estimulante de 

acesso ao saber, à curiosidade, à inovação.

Pretende-se uma interiorização e uma compreensão das regras como algo 

necessário para uma convivência saudável. A disciplina surge como uma aprendizagem 

do aluno na construção da auto-disciplina e no desenvolvimento progressivo da 

autonomia. Mais do que alunos disciplinados, queremos alunos autónomos. A disciplina 

é importante enquanto caminho para a autonomia, e não como um fim em si mesmo. Se 

não é uma finalidade, é um meio que possibilita o desenvolvimento pessoal e social dos 
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alunos. Documentos de política educativa apontam para o desenvolvimento do aluno no 

sentido de promover a autonomia e o sentido crítico (ME, 2003, 2006, 2008a; Teodoro, 

2007). O objectivo não é tornar o aluno submisso mas auto-disciplinado, autónomo e 

responsável. Pioneira nos estudos em Portugal sobre indisciplina em situação de sala de 

aula, Estrela (2002) chama a atenção para a indisciplina constituir um problema porque 

traduz um mal-estar que impede, ou dificulta, alcançar os objectivos enunciados 

anteriormente, sendo nessa perspectiva que deve ser analisada.

Por indisciplina entendemos “a transgressão das normas escolares, prejudicando 

as condições de aprendizagem, o ambiente de ensino ou o relacionamento das pessoas 

na escola” (Veiga, 2007a, p. 15). A indisciplina está relacionada “com perturbações ao 

funcionamento das aulas e traduz-se em actos como ‘estar inquieto nas aulas’, ‘bichanar 

com os colegas’, ‘mandar bocas’ e ‘não aceitar regras’ ” (Sebastião, 2003, p. 51). De um 

modo geral, a indisciplina é vista como um conjunto de formas de actuação incorrectas, 

que não respeitaram alguma regra, implícita ou explícita. Apesar de existirem vários 

graus de indisciplina, ela é uma preocupação em contexto pedagógico, não tanto devido 

ao aumento da sua gravidade, mas ao aumento de ocorrências, bem como à visibilidade 

fora das escolas, que provoca desgaste e quebra de ritmo, prejudicando o clima escolar e 

as aprendizagens (Sebastião, 2003; 2007, 2009; Veiga 2007a).

A indisciplina ocorre com frequência dentro e fora da sala de aula. Mas é dentro 

da sala de aula que ela se torna mais incomodativa, mais perturbadora, mais conflituosa,

por ocorrer num espaço fechado e num tempo lectivo onde a turma, ou o grupo, interage 

com um determinado professor(a) e onde se pressupõe existir um espaço e uma relação 

pedagógica, regida por um determinado contrato didáctico (César, 2003a, 2009; 

Schubauer-Leoni, 1986), que legitima umas formas de actuação e não outras. 

Não nos podemos esquecer que as interacções sociais são mediadoras do 

comportamento e do desenvolvimento humano (Abreu & Elbens, 2005; César & 

Kumpulainen, 2009). A acção humana não surge subitamente. Tem um 

desenvolvimento, uma história, um início e um fim, que não estão confinados apenas ao 

indivíduo, em particular. De acordo com Blumer (1982) e o interaccionismo simbólico, 

quando duas pessoas entram em interacção, cada uma delas está a (re)interpretar os seus 

actos e os dos outros, bem como a reagir em função dessa interpretação. A partir deste 

pressuposto, não poderá entender-se um qualquer fenómeno social sem ter em conta a 

interpretação que dele fazem os diversos intervenientes, tal como realçam Bakhtin

(1929/1981), Grossen (2001), ou Marková (2005). É importante ter presente esta noção 
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quando falamos de posturas, atitudes e formas de actuação humanas e, em particular,

aquelas consideradas desajustadas e disruptivas (César, 2002, 2009; Santos, 1991a).

A interacção com os outros é mediada pelo uso de símbolos, pela interpretação 

ou a atribuição de sentidos às acções do próximo, mas também pelos discursos e pela 

diversidade de vozes (Bakhtin, 1929/1981). Nas relações humanas não há um processo 

simples e unívoco de estímulo/resposta, como defendiam os behavioristas (Skinner, 

2000). Entre um pólo e outro medeia o pensamento, a interpretação pessoal, de acordo 

com os dados da situação e/ou contexto (Perret-Clermont, 2004). A interpretação tem a 

ver com a história pessoal de cada um, com as dimensões de espaço e tempo, com a 

reacção dos outros, que nos ajudam a construir e a balizar as acções humanas (Blumer 

1982). Porém, as interpretações não são unívocas e, até podem ser múltiplas, 

contribuindo para isso a cultura e o meio de origem de cada um. Estrela (2002) chama a 

atenção para:

A dificuldade que o aluno oriundo de meios desfavorecidos tem em se situar em relação 
aos códigos verbais revela-se também em relação aos códigos paraverbais e não verbais, 
havendo alunos que têm dificuldade em interpretar as diferentes significações do tom de 
voz, do olhar, do contacto físico e do silêncio do professor em função de diferentes 
contextos. Através da observação de aulas de vários graus de ensino, tenho notado que 
há alunos que não reagem às intervenções disciplinares do professor quando elas se 
exprimem de forma não-verbal, o que muitas vezes é interpretado por este como um 
sinal de insolência. Por outro lado, tenho recolhido registos de incidentes disciplinares 
provocados pela interpretação ofensiva que o professor faz de certos gestos dos alunos, 
gestos que têm significado diferente em função do meio social de pertença. (Estrela, 
2002, pp. 60-61)

Mais do que uma visão subjectiva do mundo, estamos perante a afirmação da 

liberdade e da complexidade humana. À luz destes pressupostos teóricos, a indisciplina, 

a violência ou o bullying são fenómenos socialmente construídos, resultantes de um 

processo de interacção, sendo inerentes aos diversos intervenientes, expectativas, 

interpretações, representações, comunicação ou a ausência desta, posições relativas de 

poder, desejos, frustrações, ou seja, tudo o que constitui uma história de vida que é, 

simultaneamente, pessoal e socialmente construída (César, 2002, 2009; Oliveira, 2006; 

Oliveira & César, 2005) Assim, os diversos agentes educativos estabelecem relações, 

comunicações, tensões, gerem conflitos e, por vezes, envolvem-se num jogo complexo

entre guerra e paz (Castilho, 2009, Freire, 2001, 2007).

No mundo escolar de interacções sociais, tão importante como a regra, a norma, 

o regulamento interno ou as relações formais, são, também, as relações informais, que 
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se estabelecem no quotidiano. Os olhares que se cruzam, os gestos de aprovação ou de 

reprovação que se estabelecem quando o aluno entra na aula fora de horas, ou se levanta 

sem motivo aparente, ou diz algo despropositado. Em aula, à medida que as interacções 

e o diálogo se estabelecem com mais à vontade e mais liberdade, também aumenta o 

imprevisível, o inesperado, o que não se pode prever. Cabe ao professor a tarefa rápida 

de decidir, de reagir, de escolher, de optar entre dizer ou não, entre sorrir, discursar, 

zangar ou ignorar. Não há escolhas inocentes. Não há escolhas inconsequentes. Na 

perspectiva do interaccionismo simbólico, é na relação que se constrói o processo, o que 

implica, também, o não dito, o não verbal, a linguagem corporal, símbolos, e uma 

contínua interpretação dos sinais dos outros e daquilo que eles devolvem como espelho 

e reflexo do que somos (Blumer, 1982; Woods, 1999).

Estando a indisciplina em estreita relação com as regras e o não cumprimento

destas, ela pode surgir como um jogo de forças, um testar, da parte de quem está em 

crescimento e em processo de desenvolvimento cognitivo, social, emocional e moral. 

Fazendo parte do desenvolvimento e da experimentação dos limites e da necessidade de 

(re)confirmar o estabelecido, a indisciplina que nos preocupa, no entanto, é a que se 

torna persistente, ou aquela cujo grau de gravidade impede ou dificulta o clima 

harmonioso, a relação pedagógica e a inclusão na cultura de escola. 

Se nos situarmos na dimensão psicológica, a indisciplina pode ser lida como 

uma tradução um mal-estar interior, uma necessidade de chamar a atenção, de agredir, 

de confronto e de contestação, que revela um mundo interior desorganizado, em 

sofrimento, à procura de vínculos não estabelecidos, de relações, de afectos, identidades 

ou limites (Sá, 2008; Santos, 1991a, 1991b, 2007a; Strecht, 2002, 2003a, 2008). Isto 

significa que, “por detrás de uma imensa agitação psicomotora pode estar uma enorme 

tristeza, ou que uma inibição escolar pode esconder um funcionamento fóbico, de 

evitamento” (Strecht, 2003b, p. 207).

Não podemos ignorar que, durante o processo de desenvolvimento, as diversas 

formas de actuação são um modo de comunicar para o exterior determinadas vivências 

internas (Strecht, 2003b), ou seja, “os comportamentos [formas de actuação, diríamos 

nós] são uma poderosa forma de comunicação. São a primeira de todas as formas que 

posteriormente desenvolvemos, e só encontram equivalente posterior na linguagem” 

(Strecht, 2003b, p. 205). Nesta perspectiva, uma actuação de indisciplina pode reflectir 

um estado interno de angústia, raiva, revolta ou ansiedade. Ordem e desordem andam 

próximos. Para além da necessidade de mudar ou ajustar formas de actuação é 
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necessário compreendê-los, o que implica ir às causas, ao âmago destes fenómenos. 

Daqui resulta a importância da escuta activa referida por diversos autores (Estrela, 

2002; Strecht, 2003a; Veiga, 2007a). Porém, como salienta César (2002, 2009), não há 

escuta possível se aos alunos não for dada voz, se eles forem ignorados e silenciados.

No plano pedagógico, a indisciplina, em aula, pode assumir várias funções. 

Segundo Estrela (2002), são cinco as funções da indisciplina: de proposição, de 

evitamento, de obstrução, de contestação e de imposição. Assim, a função da 

indisciplina varia desde a tentativa de suavizar ou aliviar uma tarefa, até à contestação 

frontal, ou recusa em colaborar. No plano sociológico a indisciplina está em íntima 

relação com uma luta ou contestação ao poder e aos seus diversos símbolos. Mas a 

indisciplina é muitas vezes interpretada ou confundida com maldade ou delinquência 

(Sebastião, 2003, 2007, 2009). A clarificação, não significa desresponsabilização. 

Distinguir não é sinónimo de desculpar. Acreditamos que a missão da Escola, para além 

de ensinar, qualificar é, também, formar cidadãos responsáveis, que exerçam uma 

cidadania activa, crítica e dialogante. De acordo com Silva (2007), 

a escola deve contribuir para a formação de cidadãos esclarecidos e com participação 
activa na sociedade. Emerge, assim, a necessidade de discutir e apropriar valores, 
normas e atitudes, que permitam a participação activa, democrática e crítica numa 
sociedade cada vez mais complexa e exigente. (p. 172)

A educação está no horizonte que configura o espaço Escola. Todos os membros 

da comunidade escolar devem pautar-se por relações respeitosas e cordiais. Mais do que 

temido, o professor deve ser respeitado. A percepção que os alunos têm da autoridade, 

ou não do professor, não deveria permitir maus tratos nem desrespeito. Aliás, “a função 

de um professor é demasiado preciosa para que possa merecer maus tratos. Maltratar um 

professor é um atentado contra o direito à educação” (Sá, 2008, p. 65). O fenómeno da 

(in)disciplina é, demasiado complexo e com múltiplas dimensões para podermos 

efectuar uma leitura redutora entre a categoria dons bons e a dos maus (Lemos & 

Carvalho, 2002; Martins, 2007).

1.1.1.1. O papel do professor

Compreender a indisciplina, nomeadamente em aula, implica, da parte do 

professor, uma capacidade de leitura multidimensional da aula e do que nela ocorre. A 
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visibilidade da regra e o modo como é comunicada tem reflexos no efeito que produz. É 

no desvio à norma que o professor tem que actuar e dar visibilidade à regra, por vezes 

de modo rápido e eficaz.

Nesta perspectiva, o papel do professor é determinante. Mais do que transmitir 

conhecimentos, o professor é um gestor da sala de aula, com a tarefa de gerir tempos, 

espaços, ritmos, relações. Para além de conhecimentos científicos, a Escola actual exige 

ao professor competências técnicas e relacionais que não eram exigidas no passado. 

(Amado, 2000a, 2001a, 2001b; Blaya, 2006; Amado & Freire, 2002a, 2009; Estrela, 

2002) A inteligência emocional do professor é reconhecida como representando um 

papel de relevo, uma vez que esta capacidade é um requisito aos desafios que se 

colocam a esta profissão. Como afirma Estrela (2002), “O papel do professor deixa de 

ser essencialmente o de transmissor para se tornar o organizador da aprendizagem e o 

estimulador do desenvolvimento cognitivo e socio-afectivo do aluno (p. 39). Vários 

investigadores salientam a importância do papel do professor na relação pedagógica e 

no contributo positivo, ou negativo, para a manifestação de fenómenos de indisciplina, 

salientando, ainda, que uma mesma turma, ou grupo de alunos, não apresenta as 

mesmas posturas, atitudes e actuações com professores diferentes e situações 

pedagógicas distintas (Amado, 2002; César, 2009; Debarbieux & Blaya, 2002b, Estrela, 

2002; Freire, 2001; Veiga, 2007a).

A relação entre professor e aluno não é uma relação entre iguais. Do ponto de 

vista do poder, trata-se de uma relação assimétrica. Hoje, o professor tem de posicionar-

se, essencialmente, como um gestor de conflitos, de emoções e de interesses, e a 

capacidade persuasiva e negocial pode fazer a diferença (Fullan & Hargreaves, 2001). O 

professor tem o poder de ensinar, de avaliar, de interromper, de mandar. O poder, 

mesmo que assimétrico, é relacional e aos alunos também são atribuídos poderes, quer 

formais, consignados na lei (direitos e deveres), quer informais, como recusar participar, 

manifestar indisciplina, recusar uma tarefa, entre outros.

Actualmente, o respeito pelo professor não é inerente ao seu estatuto, mas 

conquistado e afirmado na relação que estabelece com os alunos. A relação pedagógica 

já não é de dominação/subordinação (baseada no medo e na autoridade), mas uma 

relação de respeito e autonomia, baseada na liberdade e na auto-disciplina. O professor

é respeitado se e porque respeita os alunos. É nesta dialéctica constante que se 

desenvolve a relação pedagógica. Não se trata de uma relação estática, imóvel ou fixa, 

mas uma construção permanente, num equilíbrio instável (Carita, 2001). O professor 
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era, no passado, o único fiel depositário do saber e o único veículo transmissor. O aluno 

era um receptáculo, passivo, humilde, subjugado e, por vezes, acrítico (César, 2001). 

Agora a investigação diz-nos que as novas e mais complexas relações pedagógicas são 

decisivas na construção da auto-disciplina:

O fundamental é que professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos 
alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou 
enquanto ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam 
epistemologicamente curiosos. (Freire, 2007, p. 86)

Como afirma Fullan (2003), todos os professores deveriam ser líderes dentro da 

sala de aula. Ser líder no sentido de levar os outros a desejar fazer e aprender, com 

capacidade de motivação, entusiasmo, sentido de humor e um relacionamento humano 

agradável.

Mais do que exercer a autoridade, o professor tem de saber fazer-se respeitar. 

Esse respeito, que o aluno irá interiorizar, passa por vários crivos ou testes: competência 

científica, técnica, relacional, empática, humorística e firmeza. Estrela (2002) descreve 

a “fase do teste” que todos os professores passam com turmas novas, no início de cada 

ano lectivo. Para além de todas estas capacidades e competências, tem que existir 

coerência nas formas de actuação do professor, sem divergência de critérios, sem 

injustiças, sem errar o alvo das apreciações. Assim, na relação pedagógica, a autoridade 

não existe a priori, independentemente da pessoa, mas resulta do modo como a 

interacção e o diálogo se estabelecem: “Autoridade e autoritarismo são o contrário uma 

da outra. […] A autoridade é a melhor amiga da tolerância e da democracia, e o laxismo 

da prepotência e da má educação” (Sá, 2008, p. 79). Assim, a autoridade é um equilíbrio 

instável, uma conquista doseada, que resulta da própria relação pedagógica. Se, na aula, 

há quebra de ritmo, discursos longos e monótonos, aumenta a probabilidade de um 

inevitável acréscimo de ruído ou de distracção, por parte dos alunos. De algum modo, o 

volume de ruído pode ser um indicador precioso para o professor estar alerta. O 

professor tem que ter olhos, ouvidos e sensores despertos, em cada momento, e em 

todas as direcções. Qualquer distracção pode ser fatal. A prevenção passa pelo modo 

como a aula é preparada e organizada: como sentar os alunos, como agrupá-los, ou 

como separá-los. Trata-se de um processo dinâmico e evolutivo, que não fica resolvido 

com o desenho, no início do ano, de uma planta de sala de aula, pois os alunos 

estabelecem interacções múltiplas nos espaços e tempos das aulas. Os alunos são mais 
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do que simples peças de mobiliário, que podemos mudar de sítio. Os vários modos de 

envolver os alunos nas aulas e nas tarefas, o modo como os motivamos, podem fazer 

toda a diferença (César, 2002, 2009; Estrela, 2002; Veiga 2007a).

1.1.1.2. O papel da expectativa

Numa relação pedagógica, o professor constrói expectativas a respeito dos 

alunos, e estes acabam por agir em conformidade com essas mesmas expectativas. 

Expectativas baixas ou negativas produzem efeitos negativos, nomeadamente nas 

formas de actuação dos alunos. Este fenómeno, identificado por Rosenthal e Jacobson

(1968), ficou conhecido por efeito de Rosenthal ou efeito de pigmalião e é corroborado 

por várias investigações e narrativas (Estrela, 2002; Oliveira, 1992; Veiga, 2007a). 

Expectativas elevadas contribuem para o empenho e desempenho positivo. O esforço e 

o não querer desapontar o que o outro espera de nós, são geradores de esforço e de 

desejo de cumprir. Sentir que alguém acredita e confia nas nossas capacidades provoca 

o desejo de não desiludir, de não desapontar e, consequentemente, de ajustar formas de 

actuação e de desempenho.

Observações de aulas confirmam que os professores dão mais tempo de resposta 

e são mais pacientes para aqueles em relação aos quais desenvolvem expectativas mais 

elevadas (Estrela, 2002; Veiga, 2007a, 2007b). Também, quando se observam

problemas disciplinares e é necessário fazer advertências, os professores dirigem-se 

frequentemente àqueles sobre os quais recai a fama de indisciplinado, nem sempre 

acertando no alvo e criando sensações de injustiça, de mal-estar e de desigualdade.   

As expectativas não são unidireccionais, mas ocorrem em vários sentidos e a 

diferentes níveis. O professor, por exemplo, estabelece expectativas diferentes: face a 

alunos em particular; face à turma, em geral; ou face a um grupo de alunos, ou a uma 

determinada escola. Estas expectativas, mesmo que não sejam verbalizadas de modo 

explícito, acabam por ser expressas e comunicadas na interacção que se estabelece e, 

por isso mesmo, intuídas pelos outros. Assim, geralmente os alunos, ou grupos de 

alunos, criam ajustamentos e formas de actuação adequando-as àquilo que se espera 

deles. Não é por acaso que se criam rótulos e papéis. Em cada turma facilmente 

encontramos alguém que desempenha determinado papel, por exemplo: aluno falador, 

aluno distraído, aluno preguiçoso, aluno que não é pontual, aluno que nunca faz os 

trabalhos, ou aluno irrequieto. Como questiona Veiga (2007a),“não estarão os alunos 
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agressivos, os desatentos, enfim, os indisciplinados a agir de acordo com os rótulos com 

que são classificados ou em conformidade com as expectativas que se têm deles?” (p. 

28). Quanto mais o relacionamento for personalizado, maior a abertura ao outro, maior a 

disponibilidade para escutar, incentivar e desenvolver estratégias de colaboração e de 

participação. Assim, Veiga (2007a) salienta que “ensinar uma turma de alunos com 

dificuldades de comportamento, ou de aprendizagem, apela a uma preparação das aulas 

muito diferente da que é requerida para ensinar uma turma de bons alunos” (p. 157). Os 

grupos são diferentes, tal como os alunos são diferentes. Não existem receitas fáceis e 

iguais para todos. Compreendê-los, na especificidade, implica conhecê-los, o que se 

torna difícil quando o número de alunos, por turma e por professor, é elevado.

1.1.1.3. O indivíduo e o efeito de grupo

As expectativas são importantes. Ainda mais importantes se tornam se 

pensarmos que os alunos, na escola, estão em grupo, não agem isoladamente, nem agem 

apenas em função da expectativa do professor, mas, também, em função das 

expectativas dos outros colegas, amigos, ou turma. 

É conhecida a importância do grupo no indivíduo (Cordeiro, 2009),

especialmente na adolescência, ou seja, entre os 12 e os 18/20 anos. O desejo de 

pertença ao grupo, de ser aceite e recebido, é particularmente importante nestas idades. 

O efeito grupo contribui, por vezes, para alterações nas formas de actuação, que podem 

ser diferentes daquelas que surgem quando o aluno se encontra sozinho e, nesta 

perspectiva, podem ocorrer modos de agir diversos, em casa e na escola:

Atingir e desempenhar um papel de aceitação na sociedade, fazer parte do grupo e ser 
reconhecido por ele – eis o maior objectivo dos comportamentos humanos. É por isso 
que a possibilidade de ser desprezado pelos outros constitui talvez o maior medo que 
uma pessoa pode experimentar. (Dreikurs & Cassel, 1992, citado por Veiga, 2007a, p. 
58)

O trabalho de Baginha (1988) relaciona a importância do grupo/turma, e os 

subgrupos existentes nela, com a disciplina e de indisciplina que se observam na turma. 

É também conhecida a importância dos líderes dos grupos, assim como o estilo de 

liderança que o professor exerce na relação pedagógica que estabelece com os alunos. 

Segundo Oliveira (1994, 1996), os estilos educativos, assim como as lideranças 
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pedagógicas muito permissivas, ou muito autoritárias, são aquelas que contribuem mais 

para a criação de situações de tensão, conflito ou guerrilha, geradoras de um ambiente 

pouco propício à aprendizagem e à autonomia.

A conquista de um lugar no grupo, o reconhecimento dos outros e o sentimento 

de pertença levam a padrões de comportamento nem sempre favoráveis (Oliveira, 1994; 

Sá, 2003, 2008; Strecht, 2003a, 2003b). Por vezes, atrás do conflito está a dor, por 

detrás da zanga e da raiva está a carência e o desejo, muitas vezes escondido, de ser 

amado (Sá, 2008). O grupo não é causa explicativa de tudo, mas algo que pode 

influenciar, assim como a personalidade de cada aluno, sendo uns mais permeáveis do 

que outros às influências grupais e à necessidade de pertença e de reconhecimento do 

grupo (Amado, 1989, 1998, 2001; Veiga, 1996).

Vários autores têm chamado a atenção para aspectos individuais que têm 

influência na indisciplina. Características de personalidade, hiperactividade, fácil 

irritabilidade, capacidade de resiliência, auto-estima, auto-conceito e locus de controlo 

externo ou interno, percepção de apoio parental, são alguns aspectos que podem 

influenciar o aparecimento de fenómenos de indisciplina e também de violência 

(Amado, 2002; Sebastião 2003; Veiga, 2001, 2007a). Porém, estes aspectos não 

esgotam nem são os únicos que contribuem para estes fenómenos. A relação que o 

professor estabelece pode fazer a diferença (César, 2002, 2009; Estrela, 2002, Veiga, 

2007a, 2007b). Ter a capacidade de fazer a pergunta que o aluno sabe responder pode 

ser importante no desenvolvimento positivo da auto-estima do aluno. Do tipo de 

comunicação que se estabelece depende, em parte, o clima de conflitualidade ou de 

harmonia que se vive numa relação pedagógica. A comunicação clara, directa e 

congruente é importante numa relação, acima de tudo, humana, onde a autoridade não 

se confunde com autoritarismo, a confiança não se confunde com permissividade, a 

tolerância não se confunde com a indiferença e a assertividade não se confunde com 

arrogância. 

[…] Verificamos que actos, como elogiar, encorajar, admoestar, criticar, ameaçar, 
transmitem fortes cargas afectivas para além da informação objectiva que eles veiculam. 
São esses actos que contribuem de um modo especial para a criação de um certo 
ambiente na turma que terá incidência nos planos da aprendizagem e do comportamento 
dos alunos. (Estrela, 2002, p. 66)

Em íntima relação com o tipo de comunicação que se estabelece em sala de aula 

é a utilização do espaço pelo professor que, muitas vezes, estabelece uma comunicação 
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mais directa com os alunos que estão mais próximos do seu campo visual, em 

detrimento daqueles que estão mais longe. A qualidade ou o sucesso comunicacional é 

um elemento importante na relação pedagógica e humana que se estabelece. O processo 

de comunicação implica a negociação de sentidos e significados, que é efectuado 

através da construção e partilha cultural e social (Grossen, 20001; Oliveira, 2006). O 

sucesso comunicacional minimiza os conflitos e, consequentemente, não promove 

formas de acção e reacção desajustadas (Pennac, 2009, Xavier, 2006).

A necessidade de formação de professores para a prevenção da indisciplina tem 

sido reclamada (Estrela, 2002, 2007; Royer, 2002) como um elemento, entre outros, que 

não deve ser ignorado. As exigências pedagógicas que se colocam no século XXI não se 

coadunam apenas com a intuição, mas exigem formação profissional adequada. Cabe 

aos professores contribuir para a formação e para a construção do aluno, como pessoa e 

como cidadão livre e autónomo, com respeito pelo jogo democrático e pelos valores da 

paz e da tolerância (Sanches, 2007, Silva, 2007).

1.1.2. A Violência escolar

E porque não haveriam os jovens de ser violentos? Não 
são os seus pais e não o foram os seus avós e tretavós? 
Não será a violência, uma componente das sociedades 
humanas tão antiga e tão necessária como a 
concórdia?

(Savater, 2006, p. 89)

Ninguém deseja uma sociedade violenta e, ainda menos, uma escola violenta. 

Desejamos um local de trabalho com conflitos que sejam produtivos, dentro de limites 

aceitáveis, que não sejam profundamente desconfortáveis. Porém, as relações humanas 

não são fáceis e muitos conflitos latentes, ou expressos, ganham forma e, por vezes, 

espaço/tempo demais. Numa instituição de ensino, onde a educação é a prioridade, a 

prevenção e gestão de conflitos, de tensões, de medos, de situações que potenciam 

níveis de violência, não só assume uma importância cada vez maior, como pode ser, em 

muitos casos, uma marca de diferença e de qualidade. 

Numa escola, a qualidade das relações humanas não é um aspecto menor 

(Sampaio, 1997). O ambiente entre os alunos, entre estes, os professores e os 
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funcionários é importante e tem reflexos, quer nas aprendizagens, quer nas formas de 

actuação, atitudes e valores. 

Modelo de relação com os outros e com a instituição, modelo de comunicação, o 

professor do ensino básico ou secundário tem responsabilidade acrescida, que não se 

restringe ao campo cognitivo, mas invade a esfera da formação pessoal e social:

Os melhores professores são, na realidade, mestres. Mestres na arte de comunicar, 
saber estar, tolerar, exigir, amparar, prosseguir, pois na verdade são pessoas que, 
estando bem consigo mesmas, estão bem com o mundo e sabem revelá-lo com afecto e 
firmeza. Fazem-no de uma forma global através da sua própria presença como modelos 
de identificação, ou de forma específica através de conteúdos das áreas que leccionam. 
Mais do que informação, transmitem sabedoria. (Strecht, 2008, p. 112)

Neste sentido, é importante reflectir sobre as diversas violências que ocorrem no 

espaço Escola. Compreender a natureza e as manifestações, perceber que há níveis 

diversificados de violência, é o primeiro passo para uma análise cuidada. No 

espaço/tempo escolar, as manifestações de conflitos e de violências são múltiplas e nem 

todas têm o mesmo sentido, nem todas traduzem o mesmo mal-estar, pois é um 

fenómeno diversificado, com diferentes níveis de gravidade, intencionalidade e 

concretização (Abramovay, 2002, 2003; César, 2002, 2009; Martins, 2007; Oliveira, 

2006).

Como conceito eminentemente histórico e cultural, a violência assume diferentes 

contornos e é analisada por professores, alunos, pais, ou pela comunicação social, de 

modos diferentes, os discursos são díspares entre si (Blaya, 2008; Debarbieux, 2007;

Debarbieux & Blaya, 2002a, 2002b,). Aquilo que é violência para uns, não é 

necessariamente para outros, “um inquérito realizado em França mostra que o insulto 

entre alunos é considerado como violência por 60% dos professores, enquanto apenas 

9% dos estudantes o considera como tal” (Correia & Matos, 2003, p. 15). O inverso 

também existe: afirmações dos professores que, para os alunos, podem ser muitíssimo 

violentas e para quem as proferiu não o são

A violência é ouvir chamarem-nos burros (…) é uma nota injusta e uma prepotência de 
quem tem o poder, é a incompreensão de quem demora dois meses a entregar o teste –
prolongando a ansiedade e a suspensão da mesada – e depois marca falta de material se 
nos esquecemos da régua. (Soeiro, 2003, p. 32)

Os vários intervenientes têm, certamente, perspectivas distintas sobre os 

fenómenos de violência em meio escolar. Ângulos diferentes permitem perspectivar e 
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questionar os fenómenos de modo distinto. Porque a violência é um fenómeno

heterogéneo, corre-se o risco e o perigo de cair na

criminalização de fenómenos relativamente banais, que sempre existiram nas escolas. 
Fenómenos banais são aquilo a que chamo muito simplesmente bulhas, que, pela 
importância do discurso social sobre a violência na escola, são interpretadas e sobre 
interpretadas quase sempre a partir do ponto de vista da classe média, à qual pertence a 
maioria dos professores, ou, então, apenas na perspectiva das gerações adultas, que 
esqueceram ou reconstruíram aquilo que foram na sua juventude. (Correia & Matos, 
2003, p. 14)

Esta é a primeira grande dificuldade quando lidamos com o conceito de 

violência escolar. Como distinguir um nível de violência saudável, própria do 

crescimento e do desenvolvimento, de um nível indesejado, nocivo e prejudicial? Se é 

verdade que a violência faz parte da vida, sendo inerente ao ser humano, à natureza e ao 

processo de selecção natural, a dificuldade é definir qual o limite razoável a partir do 

qual a violência é indesejável e condenável. De acordo com Savater (2006), “para um 

professor sensato, a insolência ocasional dos seus alunos é um sintoma positivo, ainda 

que possa, por vezes, revelar-se incómodo” (p. 113). Por vezes, o conflito ultrapassa o 

limite do razoável e do aceitável. Porém, estes limites não são claros e precisos; são 

construções histórico-culturais e, por isso mesmo, situadas.

Neste sentido, iremos delimitar o campo semântico dos conceitos, para melhor 

os balizar e, assim, construir uma reflexão crítica e mais rigorosa. É pela delimitação de 

conceitos que a reflexão se constrói (Bourdieu, 1982/1998), rejeitando o discurso 

simplista de uma juventude decadente e perdida. A reflexão educacional necessita de se 

ancorar em conceitos claramente definidos, para melhor iluminar uma realidade 

complexa, ambígua e multiforme.

Mas a violência parece escapar a uma definição única. É necessário dizer que o 
fenómeno surge de modo relativo: relativo a uma certa época, a um meio social, a 
circunstâncias particulares. Ela depende de códigos sociais, jurídicos e políticos das 
épocas e dos lugares onde ela toma sentido. Ela pode até depender do estado de fadiga 
de um indivíduo a diferentes horas do dia. O mesmo nível de barulho numa aula pode 
ser percepcionado como um barulho de fundo normal durante o dia e parecer como um 
barulho ‘violento’ no fim do dia. (Debarbieux, 2007, p. 93)

A violência e indisciplina não são conceitos idênticos. De acordo com Olewus 

(1978, 2006), estamos perante violência quando um agressor usa o seu próprio corpo ou 

um objecto para infligir danos ou desconforto noutro indivíduo. A violência caracteriza-
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se, em geral, por uma luta entre iguais, onde há um uso intencional de poder e do qual 

resultam danos físicos ou psicológicos. Assim, “há violência quando há abuso, ameaça, 

intimidação, danos físicos a outros, danos ou destruição intencional de pertences” 

(Debardieux & Blaya, 2002, p. 62).

Em sintonia com a organização mundial de saúde, diversos autores, como 

Abramovay (2002); Blaya (2008), Debarbieux & Blaya (2002a) ou Veiga (2007a) 

definem a violência como o uso intencional de poder, ou força física, do qual resultam 

danos físicos ou psicológicos:

A violência é o excesso que, numa relação social, condensa numa visão do mundo como 
um espaço social de relações conflituais que tendem para uma qualquer forma de 
ruptura com a normalidade social considerada legítima. É uma relação de poder que, 
pretendendo ser irreversível, visa a constituição de um estado de dominação; é uma 
relação em que a coação é imperativa. (Sebastião, 2003, p. 41)

Debarbieux (2007) considera que nem toda a violência é sinónimo de 

delinquência e nem toda a violência é, necessariamente, da mesma natureza. 

Investigadores nacionais corroboram esta noção. Amado (1998, 2001) confirma que a 

maior parte dos episódios de violência existente nas escolas não assume a forma de 

delinquência ou crime, mas situa-se essencialmente na esfera relacional. De acordo com 

Sampaio (1997), a qualidade relacional, as relações humanas e a disponibilidade para o 

outro estão no âmago das questões de indisciplina e violência nas escolas.

Neste sentido e, no âmbito nacional, o observatório de segurança na escola, 

criado em Dezembro de 2005, tem vindo a criar uma tipologia de actos, possibilitando 

uma classificação e diferenciação entre si, analisando as suas diferenças intrínsecas e os 

diversos níveis de gravidade:

Um primeiro passo para a clarificação do conceito de violência diz respeito à 
compreensão da multidimensionalidade do fenómeno. Vandalismo, incivilidade, 
agressão/perseguição psicológica, agressão física, assalto/roubo, indisciplina grave são 
manifestações do fenómeno que o conceito de violência procura descrever. (Sebastião, 
2003, p. 40)

Pela definição dada anteriormente, apercebemo-nos de que o conceito violência 

é lato e pode abranger um conjunto de situações diversificadas. A maior parte dos 

episódios que se registam nas escolas (ME 2007b, 2009) não são de uma gravidade 

intrínseca alarmante, mas de pequena gravidade. Isto, por si só, não nos alivia a 
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preocupação, mas (re)dimensiona os acontecimentos, no âmbito da violência escolar 

“onde o assunto parece ter-se transformado numa inexaurível mina de ouro para a 

imprensa escrita e televisiva. Uma das principais tarefas para cientistas vem sendo a de 

desconstruir esses discursos alarmistas” (Debardieux & Blaya, 2002a, p. 71). Também 

neste âmbito, assume particular importância os vários observatórios de segurança 

existentes nos diferentes países, com o registo dos acontecimentos violentos em meio 

escolar:

O essencial das ocorrências violentas na escola não consiste em acções de grande 
violência cometidas por grupos de jovens marginais, mas antes, traduz-se em situações 
de pequena violência quotidiana entre alunos - pequenos roubos, agressões, intimidação, 
perseguição e ameaça -, geralmente de alunos mais velhos sobre mais novos, dos mais 
fortes sobre os mais fracos. Deste modo, os empurrões, pontapés e pequenos roubos são 
considerados habituais. (Sebastião, 2003, p. 53)

Numa perspectiva sócio-construtivista, a violência é resultado de interacções 

sociais, e da interpretação dessas mesmas acções e reacções. A violência não tem uma 

causa única. Podem existir elementos que podem potenciar formas de actuação 

consideradas de risco mas, mesmo assim, estes não devem ser vistos numa lógica 

determinista e de relação causa/efeito. Quando falamos de violência escolar, falamos de 

fenómenos que têm manifestações e gravidades diversas. Agredir verbalmente alguém 

que nos acabou de insultar é diferente de esmurrar quem nada nos fez ou disse. 

Diferente, ainda, é partir um vidro ou esfaquear alguém, diferente é tirar o lanche ou 

utilizar uma arma. A violência pode ser psicológica ou física e pode ser contra alguém, 

contra a propriedade e a posse de bens (roubo), ou contra o património (destruição do 

bem comum). Muitas vezes, esta última forma de violência é designada de vandalismo. 

Os danos causados pela violência poderão ser de naturezas distintas: sexual, racial, 

económica, emocional, entre outras (Espluger, 2006).

Numa mesma escola, observamos diferentes situações, com tipos de violência 

diversificada. Haverá características individuais, sociais, familiares, que poderão 

contribuir para potenciar fenómenos de violência, ou não. Se aceitarmos elementos de 

risco individuais, de personalidade e de ordem psicológica - impulsividade, ou 

hiperactividade, auto-conceito, insucesso académico - também teremos de aceitar outros 

elementos que funcionaram como protectores do desencadeamento de situações 

violentas e conflituosas - resiliência, bom senso, laços emocionais gratificantes, a 
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percepção de apoio parental, expectativas elevadas - que podem actuar como uma 

barreira protectora a formas de actuação de risco (César, 2002, Cowie, 2007; Santos, 

1991b, 2004; Strecht, 1999, 2008).

Porém, em geral, temos vários elementos que actuam entre si e que favorecem, 

ou não, o aparecimento de uma acção ou reacção violenta:

Embora a abordagem de factores de risco seja de real interesse para a análise da 
violência escolar, ela não deve levar a uma visão determinista, mas sim a uma visão que 
reconheça o papel das variáveis familiares e pessoais, e das variáveis estruturais e 
contextuais. (Debardieux & Blaya, 2002a, p. 73)

Neste sentido, convém salientar que:

[…] as malhas com que se tece a violência escolar são de textura heterogénea e de 
urdiduras bem mais complexas do que se possa supor a uma primeira aproximação. É 
licito admitir que essas distintas ordens de violência apareçam entrelaçadas, embora não 
pareça defensável uma imputação casual de sentido unívoco ou determinístico. (Pais, 
2008, p. 15)

Há riscos familiares, quando estamos perante ausência de apoio, ausência de 

regras, ausência de autoridade, ou uma autoridade incongruente que às vezes tudo 

permite e, outras vezes, tudo pune. Assim, o estilo educativo parental, alternando entre a 

rigidez e a indiferença é potenciador de risco. A autoridade parental, ou melhor, a falta 

de autoridade parental, de regras na família, de valores claros, são apontados como 

causas da disrupção nas formas de actuação (Santos, 1991a; Strecht, 2001). A 

instabilidade familiar, e económica, a não percepção de apoio e ajuda são, também, 

alguns elementos que podem potenciar formas de actuação violentas. Porque estamos 

perante um problema complexo e multifacetado, as explicações também são múltiplas e 

de várias naturezas. Se quisermos identificar alguns dos elementos preditores da 

violência, apercebemo-nos que são muito distintos e que nenhum isoladamente explica 

tudo.

Também há riscos associados à escola: insucesso, absentismo, existência de 

gangs ou grupos de risco na escola, sentimento de não pertença àquela comunidade 

escolar, ou clima de escola degradado (Debarbieux, 2007). O insucesso escolar é um 

aspecto que tem merecido a atenção de vários investigadores (Amado, 2003; Blaya, 

2006, 2008; Caldeira, 2007; Lourenço & Paiva, 2004; Veiga, 2004). O insucesso é 

considerado como um aspecto marcante e que mais influencia a auto-estima, o auto-
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conceito e o gosto pela escola, podendo induzir ao absentismo e ao abandono escolar 

(César, 2002, 2003a, 2009; Oliveira, 2006; Veiga, 2005).

Porém, cada elemento por si só não é explicação suficiente. Quanto maior é o 

número de riscos, ao qual um indivíduo se encontra exposto, maior a probabilidade de 

potenciar formas de actuação violentas. Não estamos perante um determinismo, nem de 

ordem social nem económica, mas perante um problema transversal, complexo,

dinâmico, com muitas vertentes, onde a qualidade das relações humanas é um aspecto 

essencial.

Conscientes da importância da confluência, em simultâneo, de diversos 

elementos, há dimensões sociais, culturais e económicas que não podem ser ignoradas. 

Assim, a dimensão comunitária, o local onde cada escola está inserida, ainda que não 

seja determinante, é um elemento que não pode ser desprezado. (César, 1998, 2002 e in 

press; Oliveira, 2006, Serrano, 2006). A existência de bairros degradados, onde existe 

pobreza, droga e crime, não é para ser esquecido. Como afirmam Debardieux & Blaya 

(2002a), “nas áreas urbanas, os jovens que moram em bairros com alto nível de 

criminalidade são mais violentos do que os que vivem em bairros de baixa 

criminalidade” (p.37). As escolas são, muitas vezes vulneráveis ao contexto exterior, à 

violência, à pobreza, aos dramas familiares ou há ausência de suporte familiar, ao 

tráfico de droga, ao crime (Pais, 2008). Como salienta Strecht (2001),

Não é indiferente nascer num bairro degradado, onde existem situações de pobreza 
crónica extrema, viver em condições habitacionais abaixo do limiar do imaginável, ter 
de aceitar alojamentos camarários feitos sem respeito por condições humanas básicas, 
assistir a desemprego contínuo ou a emprego muito precário dos membros da família, 
ou ser oriundo de famílias que têm de retirar os filhos da escola para os utilizar como 
fonte de rendimento no mundo do trabalho infantil. (p. 203)

Infelizmente, a existência de contextos sociais difíceis tem influência nas 

famílias, nos jovens e nas crianças e tem reflexo na escola, quer nos desempenhos

escolares quer no aproveitamento, assim como nas formas de actuação (Sposito, 2000).

A pobreza e a fome são realidades diárias de muitas escolas públicas em Portugal. 

Bairros com algumas formas de violência marcam as vivências das crianças e jovens 

que habitam esses bairros, com modelos e formas de actuação muito distintos da cultura 

de escola, dando origem a dois mundos opostos, nas regras e nos valores (César in 

press; Oliveira, 2006). Como realça Strecht (2001),“existem cada vez mais crianças e 
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adolescentes vítimas de peso adverso de vários factores adversos, sociais e familiares, 

que conduzem a um risco evolutivo da organização emocional. A escola será depois um 

local preferencial de exteriorização desse mal-estar interno” (p. 179).

Contudo, se a pobreza, a droga, o desemprego são aspectos que podem influir, 

não existe uma lógica determinista. Sabemos que as situações de violência não ocorrem 

apenas nas escolas situadas em contextos socioeconómicos desfavorecidos. Observamos 

que escolas situadas em zonas favorecidas, social e economicamente, também registam 

violência no quotidiano escolar (Sebastião, 2003).

Mais do que pensar nas causas exógenas às escolas, é importante uma reflexão 

crítica sobre causas intrínsecas às escolas, ao modo de funcionamento, de organização. 

É importante a consciência, de que a violência tem aspectos ligados à própria escola, à

organização interna, ao modo de funcionamento, pois é sobre estes aspectos que 

podemos actuar directamente e onde podemos inovar. Acreditamos ser possível 

encontrar na escola uma margem de autonomia para o funcionamento institucional e a 

prática profissional, de modo a encontrar soluções novas, específicas e adequadas a cada 

local (Barroso, 2005; Ferreira, 2005).

O bairro onde cada escola está inserida não pode ser ignorado, nem como algo 

exterior que nada tem a ver com a escola, nem como a fonte de todos os males da 

escola. Trabalhar com a comunidade local é um dos meios para fugir a 

desculpabilizações fáceis. (Courela, 2007). A especificidade do local (Ferreira, 2005)

cria um contexto muito específico em que cada escola terá de experimentar, encontrar 

soluções e implementar acções preventivas. Porque as explicações são múltiplas, 

também as respostas têm que ser diversificadas. O conhecimento do meio envolvente 

pode perspectivar soluções. Ouvir os vários intervenientes, as várias vozes, 

compreender a natureza das micro-violências que ocorrem no espaço escolar, reflectir se 

a aposta deve ser na prevenção ou na punição, pode ser, entre outros, um caminho para 

a reflexão e para a construção de novas respostas. Para além de políticas educativas 

consistentes é necessário o empenhamento de toda a comunidade educativa. A

prioridade à inclusão social e à equidade poderão ser vias para desenvolver e aprofundar 

uma cidadania crítica e responsável, onde o valor da pessoa humana será sempre 

inegociável.
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1.1.3. O bullying em meio escolar

Os maiores acontecimentos não são 
as nossas horas mais barulhentas, 
mas os nossos instantes mais 
silenciosos. 

   (Nietzsche, 1978, p. 129)

Na última década tem aumentado, quer nas investigações científicas quer na 

divulgação de artigos, a literatura sobre bullying, como temática cada vez mais 

preocupante das vivências escolares. Porém, estas vivências não são exclusiva da Escola 

mas, infelizmente, estão presentes nos locais de trabalho, na família e na vida social, 

para não falar da natureza e do reino animal (Lines, 2008).

Numa altura em que nunca se falou tanto em legislação e direitos humanos, 

parece um paradoxo a existência destas vivências. Porém, para combater a existência do 

bullying, o primeiro passo é ter consciência deste tipo de fenómenos e da violência neles 

contida. Mas em que consiste o bullying? De que modo se diferencia de outras formas 

de actuação? Há autores que consideram o bullying como um caso particular de 

violência. Porém, é consensual que, apesar de ser, indiscutivelmente, uma actuação 

violenta, caracteriza-se de forma específica, tornando-se distinto de uma mera agressão 

e, por isso mesmo, configura uma forma específica de actuação.

Os primeiros estudos sobre bullying foram efectuados por Dan Olewus, na 

Noruega, em diversas escolas da Escandinávia, no fim da década de 70 e ao longo da 

década de 80, do século XX. Mais tarde, noutros países, como na Grã-Bretanha, 

nomeadamente por Smith (2002), que salientou diferentes formas de actuação de 

bullying. Em Portugal são de destacar os estudos efectuados por Pereira (2001a, 2001b; 

Ferraz & Pereira, 2008) e Veiga (2007b), entre outros, sobre estes fenómenos. 

Estamos perante actos de violência quando existe agressão, física ou psicológica. 

Contudo, no bullying, ocorre um tipo de violência específico, que se pode traduzir num 

recorrente abuso de poder. Isto significa que o bullying não é uma luta entre iguais, 

mesmo quando ocorre entre pares. No bullying há uma relação de desigualdade de 

poder: de um lado alguém que se sente superior e que maltrata, persegue, massacra ou 

humilha; do outro, alguém que se sente inferior e que não tem capacidade de se 
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defender, de enfrentar, de reagir e de lutar, de igual para igual (Lines, 2008; Olewus, 

1978, 2006; Smith, 2002; Veiga, 2007a).

O termo bullying deriva da palavra bully, que podemos traduzir por rufia 

(Middelton-Moz & Zawadski, 2007). No entanto, é curioso observar que a palavra bull,

que significa touro, poderá eventualmente ter alguma influência já que estamos perante 

um fenómeno onde há um agressor que massacra ou vitimiza alguém que tem pouca 

capacidade de se defender.

Assim, neste fenómeno temos sempre duas posições: de um lado um indivíduo, 

ou um grupo de indivíduos, que assumem a posição de touro que resolve investir, 

massacrar, ferir ou torturar; e do outro, alguém que assume a posição de vítima. Em 

geral, a vítima tem medo de apresentar queixa e, consequentemente, desenvolve uma 

baixa auto-estima positiva, acompanhada, frequentemente, de estados de depressão 

(Strecht 2008).

As várias definições existentes na literatura científica apontam para se 

considerar que estamos perante bullying quando há um abuso de poder agressivo, 

sistemático e continuado (Almeida, Marques, & Barrio, 2001; Blaya, 2008; Olewus, 

1978; Smith, 2002). A importância deste fenómeno em meio escolar, deve-se ao 

impacto sobre o clima de escola, sucesso, auto-estima, alterações de personalidade e 

outras consequências, físicas ou psicológicas, com reflexos nos resultados escolares: 

absentismo, isolamento, abandono da escola e perda de confiança.

O bullying caracteriza-se pela acção repetida, continuada, não isolada e pelo 

desequilíbrio de poder que apresenta (Olewus, 2006; Smith, 2002). Por isso, este 

fenómeno requer uma atenção especial por parte dos educadores, encarregados de 

educação e funcionários, enfim, toda a comunidade educativa, uma vez que é um 

fenómeno silencioso que, por isso mesmo, pode tomar proporções indesejáveis, na 

medida em que as suas vítimas sofrem em silêncio e não têm capacidade de verbalizar,

denunciar, ou de se defender. Como afirma Smith (2002),

Trata-se também de bullying quando uma criança é ameaçada, quando lhe batem, a 
empurram, a fecham num quarto, quando esta recebe mensagens injuriosas ou maldosas. 
Estas situações podem perdurar e é difícil para a criança ou para o jovem em questão 
defender-se. Uma criança que é vítima de troça maldosa e contínua é vítima de bullying. 
Pelo contrário, não se trata de bullying quando duas crianças de força igual lutam ou 
discutem. (p. 211)
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O bullying pode assumir diferentes modos (Rivers, Ducan, & Besag, 2007). 

Pode assumir uma natureza mais física, ou ser apenas de carácter relacional, ou ainda 

assumir um carácter emocional (Fonseca, 2007; McGrath, 2007). Porém, estas 

dimensões podem emergir em conjunto, umas com as outras, pois não se trata de 

dimensões estanques. Para além de poder ter um carácter físico é, também, psicológico, 

com uma componente de humilhação, o que conduz à exclusão, isolamento, medo, 

receio e um enfraquecimento da personalidade da vítima (Veiga, 2007a).

Este fenómeno tem merecido uma atenção especial nos últimos anos, pois parece 

generalizar-se nas escolas das sociedades ditas ocidentais. O desenvolvimento das 

tecnologias de informação e de comunicação possibilita que esta perseguição 

massacrante seja efectuada através desses meios, encoberta pelo véu das comunicações 

digitais, dando origem ao ciberbullying, que poderá assumir formas mais discretas, mais 

silenciosas, aparentemente inexistentes e, por isso mesmo, mais difíceis de detectar. O 

ciberbullying pode ser definido como um abuso de poder e, consequente, humilhação 

que é efectuada através da internet, emails, telefone, mensagens, chats, com a intenção 

de embaraçar, humilhar, excluir, ostracizar ou ridicularizar alguém. Pode, envolver 

mensagens que contenham texto, voz ou imagens (Rivers, Ducan, & Besag, 2007).

Os jovens gastam cada vez mais tempo a falar uns com os outros por telemóvel, 

mensagens ou através de computador. A utilização da tecnologia possibilita um bullying

mais sofisticado e mais poderoso, porque as possíveis situações de humilhação podem 

alcançar um público muito maior e mais diversificado. Aqui, as testemunhas não são um 

grupo restrito de pessoas que assistiu fisicamente à situação de maus tratos ou de 

incivilidades, mas estamos perante uma exposição maior, pois fica aberta a 

possibilidade de ser visto repetidamente por uma grande quantidade de pessoas. Por 

outro lado, a utilização de imagens e vídeos torna a humilhação mais acentuada, mais 

divulgada e, por isso mesmo, mais destrutiva face à personalidade da vítima (Lines, 

2008).

Assim, o bullying pode ser descrito como um abuso de poder individual ou em 

grupo, de forma sistemática, desigual e continuada no tempo. Está subjacente um abuso 

de poder e um desejo de magoar a vítima, que mostra dificuldade em se defender, 

geralmente fechando-se sobre si mesmo e isolando-se dos outros. Há sempre ameaças 

de vingança se houver denúncia ou queixa, o que leva ao prolongamento do sofrimento 

em silêncio e solidão (Bean, 2006; Farrington, 2002; Peixoto, 2007; Sebastião, 2003; 

Smtith, 2002). 
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No bullying temos sempre o agressor, a vítima e, por vezes, testemunhas ou 

cúmplices. Será que é possível definir o agressor? Haverá um tipo específico de bullies? 

Não sendo possível definir o agressor do ponto de vista da raça, religião ou classe 

social, sabemos apenas estar perante um fenómeno transversal a várias classes sociais e 

económicas. Assim, o bullying não é um fenómeno exclusivo de escolas de bairros 

desfavorecidos, não é um fenómeno exclusivo de alunos de um nível económico, social 

ou cultural identificado como menos favorecido (Debarbibeux & Blaya, 2002b; Smith, 

2002). Porém, a investigação fornece alguns dados, nomeadamente, em relação ao 

género, sabemos que o agressor é preferencialmente do género masculino. Em relação 

às idades, este fenómeno, tem-se manifestado cada vez mais cedo, existindo 

actualmente uma predominância em crianças que frequentam as escolas do 1º e 2º ciclo

do ensino básico com tendência para diminuir com o avançar da idade e da maturidade 

física, cognitiva e, também, do desenvolvimento moral da criança, ou jovem (Blaya, 

2008; Pereira, 2001a, 20001b, Strecht, 2008).

Vários questionários e auto-depoimentos anónimos e utilizados em larga escala 

revelam que as vítimas são de ambos os géneros (Olewus, 1978; Smith, 2002), enquanto 

o género masculino está mais presente na categoria dos bullies, ou seja, daqueles que 

são intimidadores, em especial na intimidação física, enquanto a intimidação praticada 

pelo género feminino é de natureza mais indirecta e relacional. Em relação às vítimas,

ter poucos amigos, fracas competências sociais, um auto-conceito frágil, pouca 

capacidade de resiliência, pode ser considerado como um factor de risco que pode 

potenciar a possibilidade de vir a ser vítima de bullying, assim como um ambiente

familiar demasiado protector ou com pouco suporte afectivo (Smith 2002, Veiga, 

2007a).

As vítimas de bullying, em geral, são “ crianças e adolescentes particulares, com 

traços de fragilidade já presentes antes da posição de vítimas ou vitimizadoras e que 

precisam sempre de um grande suporte e ajuda emocional” (Strecht, 2008, p.160).

Ainda segundo este autor, em relação aos agressores, em geral, são:

[…] rapazes, com grande ascendente físico ou psicológico sobre o grupo, com pouca 
interiorização de regras e limites, sem noção do impacto dos seus actos nos outros (com 
pouca noção de culpa, remorso ou capacidade de reparação), em que o padrão de 
relação com o sadismo para com os outros que tiranizam, usam e humilham serve como 
defesa patológica para situações idênticas pelas quais passaram ou ainda passam. 
(Strecht, 2008, p.161)
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Na escola, a existência de agressão sistemática e intencional ocorre muitas vezes

nos ângulos mortos de visão, isto é, atrás de pavilhões, corredores distantes, ou em

zonas isoladas, onde o abuso de poder é repetido no tempo, de uma forma continuada, 

persistente, sem ser detectado nem denunciado. Os locais exteriores e os intervalos são 

momentos onde ocorrem estes episódios com mais frequência, de forma despercebida e 

pouco visível. Como salientou Pereira (2001a, 2001b), os recreios são momentos 

privilegiados para a ocorrência destes episódios. Sabemos que é nos recreios e nos 

intervalos que se desenvolvem muitas das competências sociais e relacionais das 

crianças e dos jovens. Estes interagem livremente, fazem escolhas e amigos, defendem-

se, ou não, de impulsos, zangas ou simplesmente brincadeiras. Apesar de os recreios e 

intervalos serem apreciados pela maioria dos alunos, é, também, neste momento onde 

ocorre a maior parte dos episódios de bullying (Pereira, 2001b, Sebastião, 2003). Se 

atendermos às condições físicas dos alunos nos intervalos, observamos que nem sempre 

a qualidade e o conforto estão presentes. A diversidade de espaços é reduzida, por vezes 

os espaços encontram-se superlotados e, também, frequentemente, sem supervisão. O 

espaço onde ocorre o intervalo nem sempre é um espaço acolhedor e confortável. 

Muitos intervalos ocorrem em espaço destituídos de equipamento lúdico, espaços 

desabrigados, ao sol ou à chuva, ao frio e ao calor. Como salienta Pereira (2001b), “os 

recreios vazios são locais onde o bullying é mais frequente; pelo contrário, nos recreios 

melhorados com equipamentos móveis, menor percentagem de crianças foi vítima e 

agressora” (p.151). Assim, é importante o espaço físico. Também ele interfere nas 

interacções sociais e pode potenciar, ou não, situações de perigo. Quanto maior o espaço 

físico não visível, maior a probabilidade de agressão continuada.

O fenómeno de bullying não diz respeito a actos isolados, a um momento único 

de descontrole ou algo feito sem pensar mas, pelo contrário, é algo planeado, pensado e 

premeditado, para humilhar e atormentar, dia após dia (Rivers, Ducan, & Besag, 2007). 

Não se trata de uma brincadeira de mau gosto, ou de uma brincadeira que usou apenas 

uma força física ou psicológica desadequada. O bullying assemelha-se a uma espécie de 

terrorismo ou massacre continuado, que põe em causa a segurança dos outros. Por 

vezes, está patente uma necessidade de voyeurismo, associada ao prazer de magoar ou 

massacrar alguém. As testemunhas são uma peça chave e podem contribuir para o maior 

isolamento da vítima ou, eventualmente, para quebrar o silêncio em que a vítima se 

encontra (Lines, 2008).
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A leitura de sinais pode ser determinante para detectar uma situação de bullying. 

As vítimas não pedem ajuda directa, mas dão sinais diversificados: não querer ir à 

escola, aparecimento de queixas físicas (dores de cabeça, dores de barriga), não gostar 

dos intervalos nem das horas livres, não querer ir para locais que lhes pareçam

ameaçadores, ou onde já ocorreu algum episódio (Middelton-Moz & Zawadski, 2007). 

Os sinais podem ser diversificados e nenhum deles, por si só, é sinónimo de 

vitimização. Contudo, as vítimas possuem pouca vida social, baixa auto-estima, tristeza, 

depressão, perca de apetite, arranjando desculpas diversificadas para não ir à escola. As 

vítimas precisam de ajuda. Precisam de voltar a conquistar confiança, desenvolver a 

capacidade de resiliência e assertividade, construir um auto-conceito positivo, 

desenvolver competências sociais, relações humanas de confiança e gratificantes. Como 

afirma Beane (2006), “os bullies podem ser irritantes, desinquietantes impulsivos, 

incomodativos e, por vezes, assustadores. Mas eles precisam de toda a ajuda” (p.127). 

Também os agressores dão sinais, como, também dão sinais, aqueles que se encontram

em pré-delinquência. Antes de cometer um acto ilícito, ou um crime, um jovem pratica 

outros actos que são sinais que necessitam de descodificação. Por incompreensível que 

pareça, uma criança ou um jovem agressivo é alguém que está a dar sinais de que não 

está bem, que necessita de ajuda que o próprio não sabe como pedir, como verbalizar,

nem como encontrar:

Mas a agressividade é proporcional à dor: quanto maior é a dor mais exuberante e 
impulsiva é a agressividade que a cicatriza. Por mais que se estranhe, pressupõe a 
esperança em alguém que a descodifique. Quanto mais se acumula a dor, mesmo que ela 
resulte de pequenas experiências dolorosas que se guardam e não se trocam, mais a 
agressividade se transforma em violência, e o ódio que a acompanha serve para afirmar 
um triunfo de morte sobre a falta de esperança que esmorece e mortifica. (Sá, 2008, p. 
80)

Compreender a origem e o porquê dos fenómenos não significa 

desresponsabilização, mas apenas a consciência que estes são complexos e a convicção

de que a prevenção é o caminho mais eficaz para um clima de escola harmonioso e 

saudável. É necessário ter a consciência que “da parte dos agressores há sempre uma 

história prévia de privação emocional, expressa preferencialmente num padrão de 

violência” (Strech, 2001, p. 112). Os agressores não são fruto do acaso. É necessário 

compreender que a sua tendência de domínio, de uso e abuso de poder resulta, muitas 

vezes, de um desequilíbrio interior, da dor ou vulnerabilidade em que se encontram. 
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Alguns já foram, também, vítimas de maus tratos, apresentam ausência de vinculação e 

de uma rede de afectos gratificante, vivem em sofrimento psíquico e reproduzem o 

modelo de que foram vítimas na conquista de identidade e afirmação (Sá, 2008; Strecht, 

2008).

O bullying é um fenómeno silencioso e discreto, discreto demais. É vivido em 

solidão e em terror, pior que uma zanga ou conflito à vista de todos. Uma rede humana 

com laços de confiança e amizade, relações humanas gratificantes poderão aproximar os 

que estão mais desprotegidos, os que precisam de ajuda e têm receio de a pedir, devido 

a ameaças, devido a medos de vingança, devido ao receio de sofrer agressões ainda 

piores. Para quebrar o silêncio, o papel de amigo poderá ser fundamental e a ninguém 

está vedado este papel.

1.2. VIOLÊNCIA DA ESCOLA

Viver a escola de uma forma saudável 
é um bem de valor inestimável.

(Strecht, 2008, p. 46)

1.2 1. A escola: o espaço e o tempo

Para os alunos que frequentam a Escola ela é vivida de modos diferentes e 

variados. Se, para uns, é o sítio onde devem estar, para outros, a escola é apenas uma 

obrigação e uma imposição, sendo as aulas um local onde não gostam de estar. Para os 

encarregados de educação, a escola também não é vivida de forma semelhante para 

todos eles. Para uns, a Escola é um valor e um bem em si; para outros, é apenas uma 

solução de ocupação para os filhos. Uns conseguem acompanhar e ajudar nas 

actividades escolares mas, para outros, esse acompanhamento está vedado, por diversas 

razões. Para uns e outros, nem sempre é um local para onde se deseja ir, nem para onde 

se acredita que vale a pena ir (César, in press). 

Porém, não é possível para as crianças e jovens, menores de 15 anos, não irem à 

escola, de acordo com a lei de bases do sistema educativo. (AR, 1986). Não existe outra 

alternativa. Todas as crianças e jovens, que vivem em Portugal, entre os 6 aos 15, têm 
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que frequentar a Escola. Apesar disso, dentro da escolaridade obrigatória, regista-se, em 

Portugal, uma taxa de 36% dos alunos que abandonam a Escola e, por isso, não 

terminam o 9º ano de escolaridade (ME, 2008c). Esta taxa de 36%, que foi registada no 

ano lectivo de 2007/2008, é a taxa mais baixa dos últimos 20 anos, em Portugal. Porém, 

há a realçar que outros países, por exemplo a República Checa, registou, no mesmo ano, 

uma taxa de 4%. Como refere Strecht (2008), em Portugal,

Todos os anos abandonam a escola, antes da escolaridade obrigatória, cerca de 40 000 
alunos que, sem qualificação específica, transpondo uma imagem de si próprios muito negativa 
e ligada a vivências repetidas de dificuldades, fracasso e frustração contínua, poucos esperam 
dar ou receber, tornando-se potenciais candidatos a entrarem no círculo do desemprego, da 
pobreza e da exclusão social. (p. 41)

Sem pretender analisar aqui as múltiplas explicações e a complexidade do 

fenómeno do abandono escolar, este número é um indicador importante no que se refere 

à escola pública portuguesa. Por um lado, muitos dos alunos que acabam por abandonar 

o sistema de ensino deram sinais antes de o fazer: incómodo, mal-estar, desinteresse, 

apatia, indisciplina, violência, bullying e/ou insucesso repetido. Por outro lado, o 

abandono escolar, em geral, surge no fim de uma cadeia de acontecimentos vividos de 

forma dolorosa ou, pelo menos, pouco gratificante: desencontros ou frustrações, 

insucesso académico, desmotivação, problemas disciplinares e não partilha ou

identificação com a cultura de escola (Canavarro, 2007, César, 2003a, Roldão, 2003, 

Rodrigues, 2003). O abandono escolar reveste-se de gravidade pois é uma forma de 

exclusão e não de inclusão,

Temos muitas crianças que abandonam a escolaridade precocemente, o que contraria os 
ideais da inclusividade. Para estas crianças, as que mais se ressentem das suas múltiplas 
diversidades, as que não conseguem encontrar uma resposta adequada no sistema de 
ensino tradicional, a implementação de escolas inclusivas é uma necessidade muito mais 
premente. Sob pena de virem, elas e todos nós, a pagar preços muito caros pela exclusão 
precoce de que são alvo (…). (César, 2003a, p. 123)

Como afirma Durkheim (2007), a Escola é o instrumento mais poderoso de 

socialização e, enquanto instrumento de socialização metódica das gerações mais novas,

é vista como agente transmissor da moral vigente, assim como dos valores de uma 

determinada cultura. Deste ponto de vista, não há sociedade sem acção pedagógica, sem 

a acção de transmitir e incutir um determinado ideal, procurando configurar e controlar 

as formas de actuação. Nesta perspectiva, a Escola é um veículo de transmissão da 
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cultura dominante na sociedade. Foi atribuído à Escola um papel importante na 

formação e educação dos cidadãos e de trabalhadores disciplinados. A violência da 

Escola foi, inicialmente, e do ponto de vista histórico, legitimada pelo Estado 

(Magalhães, 2001), o que não acontece nos dias de hoje.

Actualmente, podemos observar que a Escola serve populações, cultural, social e 

economicamente diversificadas. Alunos com culturas muito distintas frequentam os 

tempos e espaços das escolas públicas, nem sempre havendo uma sintonia em relação à 

partilha de valores, às regras e normas. Alunos de muitas nacionalidades, de muitas 

culturas, de muitas línguas, de muitas religiões frequentam o mesmo espaço e o mesmo 

tempo (César & Ainscow, 2006; César & Kumpulainen, 2009; Rodrigues, 2003). 

Múltiplas interacções sociais são estabelecidas, diferentes valores e códigos morais 

cruzam os mesmos espaços/tempos, tornando-os coloridos e diversos, onde a inclusão é,

ainda, um desafio, uma construção que exige, também, mudanças pedagógicas e 

organizacionais (Barroso, 2001b; Ainscow & Ferreira, 2003; Sebastião, 2003;

Sebastião, Gaio, & Campos 2003; Trindade, 2003). 

A globalização, a mobilidade social, a emigração, favorecem a multiplicidade de 

culturas numa mesma escola (Oliveira, 2006; Teodoro, 2001). Como refere Pais (2008), 

os alunos “Chegam à escola diferentes – porque têm origens sociais e memórias 

culturais diferentes – mas a escola pretende à força torná-los iguais, caindo na falácia de 

identificar democratização com massificação e homogeneização (p. 16). É neste sentido, 

conforme salienta Barroso (2003), “que muitos alunos não encontram na escola um 

sentido para a sua frequência, quer ao nível do saber partilhado, quer ao nível da sua 

utilidade social, quer ainda como quadro de vida” (p. 27).

No entender de Canavarro (2007), o sentimento de pertença à Escola, o 

estabelecimento de laços positivos com esta organização, a identificação com a 

comunidade escolar, a percepção positiva da Escola, são laços preditores da resiliência 

educacional, que podem favorecer a relação do aluno com a Escola, assim como as 

diferentes formas de actuação. Porém, a heterogeneidade dos públicos, a multiplicidade 

de culturas existentes torna mais difícil uma identificação com a cultura de escola, assim 

como o desenvolvimento de um sentimento de coesão e de pertença. A utilidade da 

Escola e, principalmente, daquilo que se ensina, é questionada por alguns que não têm 

sucesso e vão revelando um desinteresse crescente:



41

O significado de estudar, de estar na escola, não é um dado adquirido, é muito mais uma 
construção de cada aluno, reforçada no grupo. E essa construção é tão mais adequada e 
equilibrada quanto melhor situado e posicionado o aluno estiver na Escola, isto é: 
quanto mais útil for a percepção dos estudos; quanto mais familiar for Escola; e quanto 
mais esta lhe proporcionar a concretização das aspirações.
Pelo contrário, os alunos mal posicionados, com retenções, dificuldades académicas 
e/ou disciplinares, sem que as respectivas famílias demonstrem interesse pelas 
actividades escolares, não perspectivam a escola como útil, sentem que esta lhes impõe 
uma barreira e eu não vai de forma nenhuma ao encontro daquilo que gostam. 
(Canavarro, 2007, p. 36)

Observamos que a Escola, em Portugal, tem sofrido alterações profundas nas 

últimas décadas. O público alargou-se e generalizou-se. Subscrevemos a inquietação de 

Barroso (2001a), ao afirmar que a interrogação fundamental é a seguinte: “Se a escola 

mudou de natureza e de público, porque não muda de forma?” (p. 125). Esta questão 

leva-nos a pensar que a Escola, no século XXI, dificilmente poderá manter a forma que 

tinha há 100 anos atrás. Reinventar a Escola, não significa querer a Escola do passado 

mas implica, também, pensá-la de outro modo, quer nos conteúdos quer na forma, na

organização e estrutura (Barroso; 2003; Canário, 2006a; César, 2003a, 2009; Roldão, 

2003, 2009).

Assim, “os grandes problemas da escola estão relacionados quer com a perda do 

sentimento de pertença dos seus membros, quer com o não reconhecimento da 

existência de objectivos e interesses comuns por parte os seus participantes” (Barroso, 

2003, p. 32).

Ao preocuparmo-nos com a indisciplina ou outras formas de actuação 

inadequadas, temos que ter presente que estas formas de actuação ocorrem num 

contexto pedagógico, num espaço/tempo que não é apenas um determinado 

espaço/tempo físico, concreto, como por exemplo uma sala de aula, mas é um 

espaço/tempo cultural, com uma história e uma memória colectiva. Como salienta 

Estrela (2002), “partilhar um espaço fechado e limitado com um grupo numeroso, 

circunscrever-se ao espaço reduzido da sua carteira, controlar os movimentos e reduzir 

as deslocações constitui a primeira e mais difícil aprendizagem do aluno que entra na 

escola” (p. 42), ou seja, a escola exerce poder sobre os alunos, vigia-lhes os 

movimentos, a postura, configurando o ser e o estar no espaço e no tempo. Porém, a 

escola também é, ela própria, configurada pelos alunos e demais agentes educativos.

Deve-se a Foucault (1987) a análise da Escola como um controlo da mente e do 

corpo. Fazendo a história da Escola, na perspectiva da história da disciplina, este autor 

salienta que a Escola parte da concepção da necessidade de que o corpo e a mente da 
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criança têm que ser disciplinados. A Escola, principalmente no século XIX, concebe-se 

como uma poderosa máquina de vigilância hierárquica, controle e punição. A Escola é 

como um grande olho invisível, onde todo o espaço e tempo são organizados para que 

cada um se sinta vigiado e controlado, sem ver o vigiador, à semelhança da realidade 

prisional.

Em Vigiar e Punir (Foucault, 1987), a Escola aparece como uma máquina ao 

serviço da docilidade do corpo e do controlo da mente. Exerce-se um poder sobre o 

corpo para controlar o espírito. Isto é feito através do “quadriculamento”, ou seja, a 

exigência e a necessidade de cada um ocupar no espaço um único e determinado ponto.

Assim, o espaço físico assume, aqui, uma importância particular. Nada é deixado ao 

acaso. Cada um ocupa o seu lugar, na sala, na carteira, nas filas, no refeitório, na 

formatura, na chamada. Escola, quartel ou prisão serão assim tão diferentes? Foucault

(1987) chama a atenção para que, através da análise da arquitectura destes edifícios, 

encontramos mais semelhanças do que diferenças: semelhanças na organização e 

concepção do espaço.

A Escola é concebida como uma máquina que ensina, hierarquiza e vigia. 

Também o espaço é hierarquizado e definido. No século XVIII e XIX cada um ocupa o

seu lugar numa carteira e a ele fica confinado. Significa que cada um tem cerca de 1m2,

sem dúvida menor que o espaço que o prisioneiro ocupa na sua cela (Estrela, 2002; 

Foucault, 1987;). 

O espaço é, por vezes, tão importante que o lugar é distribuído na sala de aula 

em função de uma ordem hierárquica. Cada indivíduo tem o seu lugar e cada lugar tem 

um indivíduo. Evita-se as distribuições por grupo, as circulações ao acaso, é preciso 

vigiar, controlar as presenças e as ausências. A imposição da disciplina organiza um 

espaço celular e cada um é definido pelo lugar que ocupa.

O antigo estrado, símbolo de torre de vigia, era um território físico e simbólico,

que perdurou até ao século XX. Durante muito tempo vigiava-se para punir. A punição 

era uma peça fundamental desta máquina disciplinadora. Sem visar o desenvolvimento 

da auto-consciência. O castigo era o poder exercido sobre o corpo, para atingir a mente. 

Não estão longe os tempos em que o ritual dos castigos implicava o seu agradecimento.

Foucault (1987) chama a atenção para as escolas pertencerem a categorias de 

lugares bem estruturados, de acordo com um modelo de controlo panóptico, que 

significa que o espaço é especialmente arquitectado, onde tudo o que acontece é 

controlado pelos vigilantes, de modo a que os vigiados acabem por interiorizar esse 
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controlo constante. O sujeito perde a individualidade, a idiossincrasia, a singularidade, o 

que é reforçado pelo corte com o mundo exterior. 

Ainda hoje a Escola é herdeira desta cisão entre o “mundo da escola” e o 

“mundo da vida”. Esta dicotomia era acentuada pelo regime de internato, existindo um 

rompimento com a vida exterior e familiar. Ainda hoje o “mundo da vida” é visto como 

repleto de atractivos e apelos irresistíveis, enquanto o “mundo da escola” permanece um 

espaço sóbrio, frio, despersonalizado, sem conforto, onde, muitas salas de aula ainda 

permanecem impessoais, um espaço austero com mobiliário pobre e pouco atractivo

(Sacristán, 2003).

Dentro do poder da disciplina, como poder que visa o controlo do corpo e da 

mente, o tempo surge, também, como uma outra dimensão estruturadora. A divisão dos 

tempos, dos horários, das sequências, obriga o corpo a ter uma postura certa em cada 

momento. Como afirma este autor:

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos dóceis. A 
disciplina aumenta as forças do corpo (em termos económicos de utilidade) e diminui 
essas mesmas forças (em termos políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia 
o poder do corpo; faz dele por um lado uma aptidão, uma capacidade que ela procura 
aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que poderia resultar disso, e 
faz dela uma relação de sujeição estrita. (Foucault, 1987, p. 119)

O horário surge como uma necessidade de utilização exaustiva do tempo, em 

sequências definidas. Para que o corpo seja dominado e a mente controlada é necessário 

que o tempo esteja ocupado, sem “tempos mortos” ou “momentos livres” sendo estes 

vistos como algo a evitar. Actualmente esta noção perpassa a noção de aulas de 

substituição ou, por exemplo, nos horários sobrecarregados. 

Que disciplina pedimos? A que é própria do militar? A do soldado na formatura? 

Quando falamos que é necessário manter a ordem, esta assume um carácter impositivo. 

Foucault (1987) chama a atenção, no século XVIII e XIX, para a proximidade entre o 

quartel e Escola. Em fila, os movimentos corporais eram controlados. O uniforme diluía 

o indivíduo no colectivo, quer no caso do estudante quer no caso do soldado. O regime 

de internato assemelha-se a uma reclusão total e pressupõe o envolvimento total do 

sujeito. Assim, o espaço de vida, de vigilância, controlo e educação são separados da 

família, criando uma cisão entre a Escola e a vida.

A Escola, como uma instituição disciplinadora, foi um paradigma dominante. Só 

mais tarde, a Escola é entendida como um espaço de afectos e de relações humanas. 
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Mesmo assim, o espaço e o tempo escolar continuam a ser marcantes e a apresentarem

uma rigidez que permanece até aos dias de hoje. 

Os ciclos de tempo escolares são rígidos, sequenciais e definidos a priori, 

assumindo um poder e uma função disciplinadora pela sequência e rotina que 

estabelecem. O modo como o espaço e o tempo estão organizados é, por si só, elemento 

de auto-controle e de disciplina. Como salienta Barroso (2001b), “a ordem disciplinar é 

um elemento indissociável do modo de organização pedagógica e dos métodos de 

ensino utilizados (p. 67). Ainda que os documentos de política educativa (ME, 2006, 

2008a) salientem a importância da diferenciação, inovação, espírito crítico e 

criatividade, e

Apesar de uma retórica crescente de promoção da autonomia do aluno, flexibilização 
dos currículos, diferenciação das práticas pedagógicas, as estruturas organizativas e 
administrativas continuam praticamente as mesmas e o universo da sala de aula pouco 
mudou. (Barroso, 2001a, p. 129)

Vários investigadores salientam que a pluralidade, a heterogeneidade e a 

multiculturalidade, presente no público escolar, implica mudanças organizacionais que 

estão por efectuar (Barroso 2001b; César, 2003a, Roldão, 2003; Rodrigues, 2003). No 

entender de Roldão (2003),

(…) a massificação e a expansão temporal da escolarização produziram-se sem ter sido 
minimamente alterado, ou sequer questionado, a estrutura organizativa da escola e do 
seu trabalho como garante da passagem curricular. O modelo da turma como forma de 
agrupamento definidora da organização, o modelo da aula-segmento como estruturador 
da temporalidade, o formato predominantemente unidireccional do trabalho das aulas, 
centrado na fala do professor, são apenas alguns dos exemplos desta imobilidade 
estrutural. (p. 158)

Será que o aumento das aulas de 50 minutos para 90 minutos poderá contribuir 

para uma maior indisciplina? Será que os professores alteraram as práticas pedagógicas

com o aumento da duração das aulas? Será que os dois intervalos existentes em cada 

turno são suficientes para os alunos? Não serão os horários dos alunos violentos por si 

só? Será que os seis tempos lectivos de seguida não provocam necessariamente aumento

de cansaço e, por isso mesmo, aumento de indisciplina, barulho, agitação? Será que os 

três blocos de 90 minutos por turno (manhã ou tarde), não são demasiado tempo para os 

alunos estarem atentos, sossegados e empenhados? 

Após 90 minutos de actividade lectiva, soa o toque da campainha e todas as 

portas dão para corredores, por vezes estreitos e apertados, onde os alunos sofrem 
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alguns encontrões e onde têm necessidade de se mexer, de comer, de correr, enfim, 

descontrair para entrar nos próximos 90 minutos de actividades lectivas. Entre as aulas, 

os intervalos têm uma duração variável entre 10 a 20 minutos. Para os alunos, são 

intervalos demasiadamente pequenos, para quem, durante 90 minutos, foi impedido de 

se mexer, de falar, ou somente impedido de se levantar. Como refere Strecht (2001), 

“Quando chega à escola, a criança entra imediatamente dentro de uma forma. Aprende, 

por exemplo, que há horas certas para pensar determinadas coisas. Terminou a hora de 

pensar biologia. Toca a campainha, é hora de pensar matemática” (p.207).

Será que a existência de 14 disciplinas obrigatórias, entre o 7º e o 9º ano de 

escolaridade, que corresponde a 34 tempos semanais com a duração de 45 minutos, não 

constitui um excesso para aos alunos?

É útil alertar para a sobrecarga horária que muitas crianças têm hoje de enfrentar,
sobretudo as que vivem em grandes cidades, onde acresce o enorme tempo 
despendido em deslocações, e que para muitos dá uma rotina diária de sair de casa 
muito cedo, regressar tarde, fazer os trabalhos, tomar banho, jantar e ir para a cama. 
Onde fica o espaço de lazer e convívio? Quando, onde e como brincam algumas das 
crianças mais pequenas? (Strecht, 2003b, p. 246)

Não terão os alunos demasiados professores, demasiadas variações de formas de 

actuação, variadas posturas face às regras da escola? Será que um conselho de turma, 

que tem que definir um projecto curricular de turma, se tivesse 5 ou 6 professores, não 

funcionaria melhor do que um com 14 professores? Ao entrar às 8h e a sair às 18h,

como poderão os alunos efectuar e participar noutras actividades, quer sejam 

desportivas, musicais, artísticas, ou, simplesmente de lazer?

No entender de Strecht (2003b),

Até na escola, grande parte dos ritmos diários não respeita o ritmo normal das 
crianças e adolescentes (incluindo o ritmo de crescimento emocional), facilitando o 
cansaço e a dispersão. Se a isso juntarmos um currículo que habitualmente valoriza 
mais as actividades que se baseiam na capacidade de concentração e memorização, 
em detrimento da abstracção e da criatividade, intervalos de cinco minutos após aulas 
de noventa, com espaços de recreios pequenos ou desadequados na possibilidade de 
expressão física, podemos perceber mais factores que justificam o número 
crescente destas queixas [indisciplina e/ou violência] nas nossas escolas. (p. 209)

O modo de organização do tempo e espaço escolar continua a ter por base a 

turma, que assenta, originalmente, no princípio da homogeneidade (Roldão, 2009). 

Ensinam-se muitos como se fossem um só. Desde a sua origem que a Escola se 
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organizou sem olhar às diferenças (Barroso, 1995; Rodrigues, 2003). Este princípio 

entra em desacordo com outros que ganharam importância e relevo no início do século 

XXI, quer nos documentos de política educativa quer na prática lectiva: diferenciação 

pedagógica, diferentes ritmos de aprendizagem, aula centrada no aluno e não no 

professor, necessidades educativas específicas de cada aluno, público heterogéneo e 

diversificado, quer ao nível das competências quer ao nível dos valores, culturas,

hábitos e religiões. Como refere César (2003a),

Sem profundas alterações da organização das escolas, em aspectos fundamentais e tão 
simples como os professores terem, efectivamente, tempos de trabalho colaborativo para 
discutirem, a fundo, os planos curriculares de turma, os ideais não passam disso mesmo, 
não chegando a ser alvo de uma concretização. (p. 122)

Hoje cada vez mais se fala em pedagogias diferenciadas, ritmos diferentes,

necessidades educativas diferenciadas que chocam com uma realidade escolar 

espartilhada, uniforme e rígida nas formas de organização e que, na origem, tinha um 

público homogéneo e seleccionado. Os horários, a constituição de turmas, as múltiplas 

disciplinas organizadas em tempos lectivos estanques. Como salienta Barroso (2003), o 

“problema que se coloca actualmente não é o de recuperar esta organização perdida, 

mas sim o de encontrar uma outra organização adaptada à realidade presente” (p. 33).

Apesar de algumas experiências felizes com clubes, núcleos, trabalhos 

interdisciplinares, centro de recursos ou nas áreas curriculares não disciplinares, a 

organização escolar, assenta, ainda, na turma, a antiga classe, configurando e 

perpetuando a rigidez de horários, divisão de disciplinas, de professores, o que 

configura a própria relação pedagógica na escola e na sala de aula (Barroso, 2003; 

Canário, 2006a). 

É necessário que a Escola e as formas de organização possam abarcar todos e ser 

para todos,

Uma escola de todos e para todos, em que cada aluno seja dada uma voz, subscreve os 
princípios da inclusividade, entendendo-se por inclusão o oposto da exclusão, ou seja, 
garantindo que a escola deixa de ser um lugar privilegiado apenas para alguns, para 
passar a ser um espaço-tempo em que cada um encontra o seu próprio lugar, tem direito 
ao seu ritmo, à sua cultura, sendo ajudado a construir uma identidade de que se possa 
orgulhar por a sentir respeitada. (César, 2003a, p. 122)
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O tempo e o espaço são elementos estruturantes na organização e na qualidade 

de vida escolar. Se, para além da organização do espaço e do tempo escolar juntarmos 

um espaço físico, de baixa qualidade, então o tempo escolar depressa poderá ganhar 

contornos de tédio, rotina e desinteresse. Como refere Abramovay (2003), a falta de 

qualidade do espaço físico quer interior – salas de aulas, laboratórios, casas de banho -

quer exterior – pátios e jardins – são, por si só, um aspecto que configura as formas de 

actuação, pois pode potenciar, ou minimizar, a ocorrência de situações de violência na 

escola.

Como já referimos a investigação salienta a importância dos espaços exteriores, 

uma vez que neles ocorrem a maior parte de episódios de violência (Pereira, 2001a). 

Dotar estes espaços escolares com equipamentos lúdicos e/ou desportivos, com 

supervisão, pode fazer a diferença. Nos intervalos, os alunos encontram-se, muitas 

vezes, em espaços exteriores ou pátios vazios, sem qualquer abrigo, sem equipamentos, 

jogos ou um olhar atento de um adulto. Porém, não é apenas os espaços exteriores que 

são pobres do ponto de vista pedagógico. A estrutura física das escolas e as condições

que oferecem, não são um aspecto menor.

Temos escolas fisicamente degradadas ou, pelo menos, com más condições, 

onde os alunos têm muito frio, de inverno, e muito calor, no verão, onde a estrutura dos 

edifícios escolares ou a tipologia de pavilhões isolados obriga a comunidade escolar a 

apanhar frio, vento e chuva quando muda de pavilhão, o que ocorre, na maioria das 

vezes, ao fim de 90 minutos de aula. Estas condições acontecem por todo o país. Não é 

um caso exclusivo das escolas do interior ou de escolas isoladas. Na maioria das 

escolas, quando chove, os alunos ficam privados das brincadeiras porque não têm um 

espaço fechado ou abrigado de recreio.

Porém, para além das condições físicas, que são fáceis de identificar, é sobre as 

condições organizacionais que importa reflectir, recriar e modificar. A Escola

assumindo a diversidade, tem que romper com a homogeneidade, para dar resposta a um 

mundo plural. O preço da exclusão será sempre maior do que o da inclusão (César, 

2003a, Rodrigues, 2003). O preço do abandono será maior do que o sucesso. O preço da 

violência será maior do que o da autonomia. O preço da intransigência será maior do 

que a tolerância.
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1.2.2 Organização escolar e cultura organizacional: Equidade ou 

exclusão social?

A escola inclusiva é uma escola onde se celebra 
a diversidade, encarando-a como uma riqueza 
e não como algo a evitar.

(César, 2003a, p. 119)

O ethos da escola e a cultura organizacional são o horizonte a partir do qual a 

Escola, enquanto organização complexa, se estrutura e se organiza, quer ao nível das 

relações formais quer ao nível das relações informais, da comunicação e das relações de 

poder. A cultura organizacional, o modo como a Escola funciona e se organiza (Derouet 

1996; Lima, 2006), são aspectos determinantes e que podem potenciar ou minimizar 

fenómenos de indisciplina, de violência e de bullying, em contexto escolar (Amado 

2001; César, 2002, 2003a; Estrela, 2002).

O ethos é como uma manto diáfano e invisível, que contagia, atravessa toda a 

instituição e contribui, ou não, para formas de relacionamento securizantes. Um 

ambiente estimulante propícia novas experiências, novas abordagens, vontade de inovar 

e inventar soluções (César, in press). Mas, o inverso também se observa. A cultura que 

se vive numa instituição, neste caso a escola, pode ser determinante para a construção 

do diálogo e da paz ou, inversamente, para o favorecimento de formas de actuação 

indisciplinadas ou de rejeição (César, 2002, 2003a, Santos, 1991b, 2007b; Strecht, 

2008). 

A existência de valores e regras claras na escola, decididas de forma participada 

pelos diversos agentes educativos, tem influência no ambiente e nas relações humanas

(Alves, 2001 e 2003). Não basta que as regras existam. É necessário que elas sejam 

partilhadas para que possam ser compreendidas e aceites, não como uma imposição 

arbitrária, mas como uma necessidade de vivência colectiva. 

O clima e/ou a cultura de escola não se identifica com a estrutura formal da 

organização. O clima, como elemento distintivo das organizações, tem relação com os 

valores, crenças e expectativas mantidas colectivamente pela organização e pela maioria 

dos seus membros. O clima organizacional é a síntese, ou a expressão latente, intuída, 

resultante das percepções, ideias, expectativas que os indivíduos têm acerca dos valores, 

crenças, normas, objectivos da organização. O clima é o conjunto de estados de espírito
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e de atitudes dos sujeitos que actuam numa organização e que se exprimem ou podem 

ser intuídos através das formas de actuação, ideias, representações, percepções e 

expectativas (Quintela, 1994).

O clima de escola tem uma dupla dimensão: um tempo presente, referente àquilo 

que as pessoas vêem e sentem na organização; e aquilo que elas idealizam como 

projecto futuro. O clima é resultado de uma dialéctica de forças e fenómenos contrários 

que agem entre si de forma dinâmica e interdependente. Assim, através do 

conhecimento do clima é possível captar as expectativas explícitas ou implícitas nessa 

organização, as normas e os valores partilhados.

O clima de escola e a cultura de escola não são sinónimos (Quintela, 1994), mas 

estão em relação ou em interacção. Cultura de escola e o clima interseccionam-se e 

partilham entre si valores, crenças, normas formais e informais, objectivos e finalidades.

Como salienta Blaya (2008), “O clima escolar é uma construção sociológica que está 

simultaneamente na origem dos comportamentos dos indivíduos, mas também é fruto da 

percepção individual e colectiva do ambiente educativo (p. 19).

À cultura de escola pertencem os símbolos, mitos, histórias, rituais, logotipos,

hinos, práticas simbólicas da escola, aspecto físico das pessoas e do espaço, assim como 

registos e arquivos (Hamido, 2005). O clima diz respeito às percepções, relações de 

trabalho, formas de actuação, comunicações, conflitos. Sergiovanni (2003) realça a 

importância do clima de escola para a qualidade das relações de trabalho e para a 

criação de oportunidades de aprendizagem tendo em vista a melhoria.

Várias expressões utilizadas - de cultura de escola, clima, ethos, atmosfera, 

ambiente - são usadas para designar as identidades organizacionais e a idiossincrasia da 

organização, mas não são entendidas de igual modo por diferentes autores, ou seja, “a 

expressão cultura surge em regra mais associada à investigação de natureza qualitativa e 

a expressão clima à investigação ligada aos investigadores das escolas eficazes, 

sobretudo nos Estados Unidos da América” (Hamido, 2005, p. 117). Neste sentido, há 

autores que não fazem a distinção entre clima e cultura de escola, mas antes os 

consideram como manifestações do mesmo fenómeno, ou seja, o clima surgiria como a 

face mais visível ou a manifestação mais de superfície da cultura de escola (Hamido, 

2005).

No entanto, sabemos que, para além das estruturas formais, é ao nível das 

relações informais que se jogam as interacções humanas, as relações no espaço físico, a 

comunicação, o respeito e a tolerância pela diferença (Costa, 2003). Assim, mais do que 
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mudar as estruturas organizativas, os órgãos de gestão ou os normativos, é no interior da 

escola e nas mudanças de cultura de escola que as práticas são mais afectadas (Bolívar, 

2003; Oliveira, 2006). Favorecer uma mudança cultural na escola, implica um 

compromisso e um empenhamento em que o professor se considera um aprendiz que 

deseja mudar, porque quer melhorar (Hargreveaves, Early, & Ryan, 2001).

A investigação evidencia o chamado efeito de estabelecimento (Blaya, 2008).

Escolas com um contexto geográfico e socioeconómico semelhante apresentam

desempenhos, soluções e respostas diferentes. Este fenómeno, designado efeito de 

escola (Barroso, Lima, Laderière, Derouet, Gomes, Sierra, e tal, 1996; Canário, 1995; 

Lima 2002), ilumina a importância dos agentes locais, a capacidade de inovação e 

criação, bem como daquilo que se designa por boas práticas. As margens da 

territorização, a interpretação dos agentes educativos e a adequação às especificidades 

do contexto, são espaços possíveis, para cada escola encontrar soluções específicas para 

os problemas. Há elementos que podem marcar a diferença, como a qualidade dos 

espaços escolares ou a forma de organização da Escola, assim como o modelo 

pedagógico assumido (Barroso, 2001b; Sebastião, 2003).

As escolas fazem a diferença (Bolívar, 2003; Canário, 2005 e 2006a, 2006b; 

Debarbieux, 2007; Fullan & Hargreveaves, 2001):

A escola não é neutra na produção das situações violentas cuja emergência por vezes 
favorece. O meio escolar pode criar, cristalizar ou agravar conflitos, suscitando 
comportamentos violentos, como pode desempenhar um papel importante na prevenção 
da violência e da delinquência, pois é um lugar de socialização. (Blaya, 2008, p. 13)

O clima geral de um estabelecimento é influenciado por múltiplos elementos, 

alguns, de natureza pessoal, que conferem um estilo particular ou um tom específico à 

organização, como o empenhamento, motivação e consenso sobre formas de actuação. 

A investigação refere uma estreita relação entre a idiossincrasia de uma escola e a 

existência de formas de actuação desadequadas e, até mesmo, violentas. Como salienta 

Blaya (2008),

um clima escolar positivo é um meio de prevenir ou reduzir a violência. Este clima 
positivo é caracterizado por um ethos em que os membros da direcção, os docentes e 
outro pessoal partilham valores comuns e princípios claros de gestão dos 
comportamentos, boas relações interpessoais e uma baixa taxa de violência. (p. 19)
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A literatura existente sobre cultura organizacional ilumina que as escolas e os 

professores fazem a diferença (Amado, 2002, 2005; Benavente, 1993; Canário, 2006a, 

2006b; Estrela 2002; Sanches, 1997). Subscrevemos esta posição e, por isso, a 

determinação em focalizarmo-nos naquilo que está ao alcance da acção dos agentes 

educativos, nomeadamente daqueles que exercem funções de direcção e gestão. Logo, 

também, de decisão em relação à organização escolar. 

A própria cultura organizacional de cada escola pode, ou não, favorecer a 

aprendizagem, a melhoria e a mudança (Thurler & Perrenoud, 1994). Como salienta 

Bolívar (2003), “A mudança pode ser imposta por medidas administrativas ou pelo 

próprio contexto social; contudo, a melhoria é sempre opcional e objecto de uma 

decisão, dependente de um propósito moral” (p. 51). Nesta medida, a melhoria implica 

uma decisão, uma vontade, uma partilha de valores e do caminho a trilhar no futuro.

Tal como já foi referido, formas de actuação desadequadas, como a indisciplina, 

a violência ou o bullying, em contexto escolar, não são um fenómeno uniforme e com as 

mesmas características, em todas as escolas (Blaya, 2008). Como fenómeno complexo, 

a indisciplina não se reduz à dimensão psicológica, nem a um conjunto de distúrbios da 

personalidade. Como esclarece Stoer (2001),

A questão da disciplina/indisciplina é claramente um fenómeno psico-social e cultural 
complexo, irredutível à sua dimensão psicológica, isto é, irredutível a uma expressão 
comportamental referível a traços de personalidade ou a perturbações de ordem 
psicológica que se traduzem, episodicamente, em factos anómalos. (Stoer, 2001, p. 102)

Como salienta este autor, as formas de actuação desadequadas têm que ser 

analisadas à luz da cultura organizacional e do modo como cada escola responde aos 

desafios da multiculturalidade, da inclusão, da equidade ou da exclusão:

A questão da disciplina/indisciplina (…) não pode ser interpretada senão como um 
fenómeno mais vasto e mais complexo que se exprime, por um lado, na intensificação 
das interacções e, por outro, na proliferação de culturas específicas, organizadas cada 
vez mais autonomamente, a que dá informalmente um contributo decisivo, 
promovendo-as, reforçando-as e aprofundando-as. (p. 102)

Formas de actuação desajustadas serão uma fatalidade quando falamos de uma 

população carenciada, desfavorecida e com níveis de pobreza e de exclusão social? 

Serão estes fenómenos uma luta de poder, ou uma simples afirmação de direitos não 

reconhecidos? De que modo cada escola acolhe aqueles que estão excluídos ou, pelo 
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contrário, será que se limita a reproduzir as desigualdades socais existentes? Segundo 

Debardieux e Blaya (2002a), “Para lidar com a violência, precisamos, antes de mais 

nada, lidar com a exclusão” (p. 84). A exclusão é, por si própria, uma violência geradora 

de outras violências. 

A exclusão combate-se com a promoção da equidade e da inclusão (César, 

2003a, Correia, 2003, Correia & Matos, 2001). Assim, a equidade no acesso e no 

sucesso deve ser uma preocupação com reflexos ao nível da praxis (César, 2009; 

Moniz, 2008). Promover a equidade implica incluir na escola e interagir para mudar 

vivências sociais exteriores, que se afiguram, muitas vezes, como promotoras de 

diversas formas de exclusão (Carvalho, Sousa & Pintassilgo, 2005; Oliveira, 2006; 

Sousa 2007; Veiga 2007a). Sem este trabalho estruturante, a promoção da cidadania ou 

da justiça social serão sempre um projecto adiado de futuro (Rodrigues, 2003). Como 

refere César (2003a), “Se queremos promover o sucesso escolar e conceber uma escola 

de todos e para todos, há que respeitar (e ouvir!) a diversidade que constitui, hoje em 

dia, a população da maioria das escolas (p. 119). 

A Escola, como espaço privilegiado de educação, deve promover o diálogo 

intercultural e o combate à exclusão (Abreu & Elbens, 2005, César & Ainscow, 2006; 

César & Kumpulainen, 2009). O fenómeno da massificação escolar e da exclusão 

andaram, infelizmente, juntos. Como refere Blaya (2008), “A instituição escolar não só 

reproduz as desigualdades exteriores, como lhes fabrica uma nova forma: as 

desigualdades escolares (p. 69). Para que a Escola não seja reprodutora de 

desigualdades sociais, é importante que a educação não seja um modo de exclusão mas 

exerça a sua função, favoreça o debate, a compreensão dos modelos culturais e a 

promoção da participação crítica (Canário, 2006a; Courela, 2007). A educação “Tenta 

favorecer um tipo de homens frente a outros, um modelo de cidadania, de disposições 

em termos de trabalho, de maturação psicológica e até de saúde – modelo que não é o 

único possível, mas que se considera preferível aos restantes” (Savater, 2006, pp. 152-

153).

No entanto, Rodrigues (2003b) chama a atenção para algumas práticas

quotidianas das escolas

A escola foi (é) uma fonte de exclusão para muitos alunos que, quase sempre, viram 
confundidos com “falta de motivação”, “indisciplina” ou “falta de inteligência” a 
incompatibilidade entre os seus valores, ritmos e interesses com os que eram veiculados 
pela escola. (Rodrigues, 2003b, p. 92)
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Como educar não é excluir, é necessário um olhar atento às desigualdades 

económicas, sociais e culturais, bem como à exclusão social e à pobreza. 

Costa e colaboradores (2008) referem a articulação entre o conceito de pobreza e 

o conceito da exclusão social. A pobreza não é apenas a carência material, mas é uma 

situação de privação, que se traduz em falta de recursos, privação de direitos 

fundamentais, ausência de relações sociais, que leva, em muitos casos, a situações de 

desigualdade e de exclusão da sociedade. O pobre, não é apenas um homem com menos 

dinheiro, é outro homem.

O conceito de pobreza difere do conceito de exclusão, mas estão interligados. 

Quanto maior é a privação, maior é o grau de exclusão social. Esta não atinge apenas as 

pessoas individualmente mas, também, áreas geográficas e/ou bairros sociais. (Canário,

2003) A exclusão social não é uma mera desigualdade económica, mas engloba 

dimensões culturais e institucionais de desigualdade social (Costa et all, 2008; Strecht,

2008). 

A exclusão pode ser de vários tipos: geográfica, educacional, física, entre outras, 

mas é sempre um entrave à inserção e à inclusão (Carvalho & Baptista, 2004). A 

educação desempenha um papel determinante na promoção da autonomia e 

responsabilidade, em especial junto daqueles que, de algum modo, sofrem exclusão 

social, violência ou pobreza. 

A falta de equidade leva à exclusão social e educacional. A exclusão educacional 

contribui, também, para uma maior exclusão social no futuro. Para Ainscow & Ferreira

(2003) ter acesso à educação e ao sucesso educacional tornou-se um valioso recurso 

contra a exclusão social. 

A exclusão educacional tem características múltiplas e raízes diferentes que dependem 
de cada contexto particular. O não acesso à educação. O acesso a serviços educacionais 
pobres, a educação em contextos segregados, a discriminação educacional, o fracasso 
académico, as barreiras para ter acesso aos conteúdos curriculares, a evasão e o 
absentismo constituem algumas características dos sistemas educacionais do mundo, os 
quais excluem as crianças de oportunidades educacionais e violam seus direitos de 
serem sistemática e formalmente educados. (p. 110)

Se um ensino de qualidade abre as portas ao mercado de trabalho, o ensino de

qualidade reduzida abre as portas à exclusão social. Como refere Abramovay (2003), “A 

escola, embora seja vista como chave de oportunidades para uma vida melhor, pode ser, 
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também, local de exclusão social. Ou seja, pode discriminar e estigmatizar, 

marginalizando formal ou informalmente” (p. 41).

A exclusão está relacionada com as desigualdades de oportunidades, com 

insucesso, absentismo, abandono escolar:

Do ponto de vista académico, a exclusão, o oposto da inclusão, manifesta-se, pelo 
abandono precoce da escola, muitas vezes bem antes da idade estabelecida com fim da 
escolaridade obrigatória. As implicações futuras são várias, podendo conduzir a diversas 
formas de isolamento social, à dificuldade de construir emprego estável, a bolsas de 
potencial criminalidade, à segregação, mas também ao aparecimento e consolidação de 
preconceitos diferenciadores, susceptíveis de provocar sofrimento e de ir anulando a 
capacidade de reacção à diversidade. (César, 2003a, p. 120)

De acordo com Costa e colaboradores (2008), a pobreza em Portugal é um 

fenómeno preocupante e com uma extensão que está longe de ser aceitável. Cerca de 

1/5 da população portuguesa vive abaixo do limiar de pobreza. Entre os pobres, as 

crianças são os que estão mais desprotegidos e em situação de maior vulnerabilidade

(Costa et al, 2008). É na Escola pública que estão as crianças pobres e a maioria das 

crianças em risco. É, também, na escola pública que estão a maioria das crianças 

institucionalizadas. Estima-se que Portugal tenha cerca de 50 000 crianças em risco e 

cerca de 18 000 crianças institucionalizadas, a maior taxa de institucionalização dos 

países da União Europeia (Strecht, 2002, 2008). Estas crianças e jovens encontram-se, 

por vezes, sem um projecto de vida com sentido, sobreviventes à espera de afecto, à 

espera de um caminho, à espera de futuro.

Para que a inclusão faça parte da cultura organizacional da Escola é necessário 

que a Escola possua maleabilidade, pois

(…) é a escola que se deve adaptar às necessidades e características das crianças e 
jovens, em vez de serem estes, quase exclusivamente, a adaptarem-se às exigências da 
escola. Porém, para que isto seja conseguido, estão implícitas enormes mudanças do 
ponto de vista organizacional: envolvendo a coordenação das interacções estabelecidas 
entre os diferentes agentes da comunidade educativa no modo como se concebem as 
ocupações dos tempos e dos espaços por alunos e professores, no processo de 
apropriação de conhecimentos. (César, 2003a, p. 122)

Assim, o conceito de educação inclusiva não se pode restringir apenas ao aluno 

caracterizado como apresentando necessidades educativas especiais, mas deve ser 

encarado numa perspectiva abrangente de educação de todos e para todos (Ainscow & 

Ferreira, 2003; César, 2003a; Rodrigues, 2003b). Nesta medida, cada um de nós é 
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especial e com características próprias. Por isso, “Os projectos de inclusão são uma 

meta nos valores da igualdade e verdadeira equidade para todos os alunos” (Rodrigues, 

2003b, p. 99). De acordo com este autor,

A educação inclusiva é, pois, uma ruptura com os valores da escola tradicional. Rompe 
com o conceito de um desenvolvimento curricular único, com o conceito de aluno-
padrão estandardizado, com o conceito de aprendizagem como transmissão, de escola 
como estrutura de reprodução. (Rodrigues, 2003b, p. 99)

É no confronto com a alteridade que se constrói a identidade (Santos, 2004). O 

outro é sempre diferente. A exclusão social já não é um fenómeno restrito, apenas 

afectando um determinado tipo de pessoas com um determinado nível económico. 

Actualmente, a vulnerabilidade, a precariedade e a fragilidade do mundo social, laboral 

e familiar, faz com que cada um de nós possa ser vítima de exclusão ou segregação. 

Como referem Carvalho & Baptista (2004), “A noção de exclusão social refere-se hoje a 

realidades bastantes mais complicadas e imprecisas. Ela cobre um conjunto heterogéneo 

de processos de fragilização do tecido comunitário que podem atingir qualquer um em 

qualquer etapa da vida” (p. 51). A fragilidade a que estamos expostos torna a exclusão 

ainda mais preocupante. Nesta medida, só faz sentido falar, dentro das escolas, de 

cidadania, de educação para a responsabilidade e liberdade se a Escola se afirmar, em 

pleno, numa ética da inclusão.

1.3. A (RE)ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

1.3.1. A escola como organização aprendente: aprender a reinventar a 

Escola

É uma das maiores ironias da vida: as escolas têm por 
finalidade ensinar e aprender, no entanto, são péssimas 
no que se refere a aprender umas com as outras. Se um 
dia descobrirem como isso se faz terão o futuro 
assegurado.

(Fullan, 2003, p. 95)

A Escola é uma criação humana, histórico-cultural e contingente. A Escola, tal 

como a conhecemos, não é uma inevitabilidade, mas é um modelo, entre outros. Um 
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modelo possível. O carácter contingente não lhe retira importância mas evidencia que, 

aquilo que a Escola é, resulta de um conjunto de escolhas e de opções históricas e 

culturais. Se a Escola tem que se adaptar ao mundo em que está inserida para garantir a 

sobrevivência, também sabemos que as exigências da sociedade do conhecimento e de 

um mundo repleto de dúvidas, são diferentes das exigências da sociedade de outros 

tempos (Canário, 2006a, 2006b; César, 2003a, 2009, in press). A Escola pode assumir 

vários futuros possíveis. Segundo Canário (2006a), “A escola passou de um contexto de 

certezas, para um contexto de promessas, inserindo-se, actualmente, em um contexto de 

incertezas” (p. 16). Por isso mesmo, questionar a Escola e repensá-la à luz das 

exigências e das necessidades da sociedade do conhecimento é uma inevitabilidade 

(Hargreaves, 2003).

Vivemos tempos de incerteza e tempos de mudança (Canário, 2006a; Fullan, 

2003; Hamido, 2005; Oliveira, 2006). A Escola, enquanto espaço de aprendizagem, 

também tem, ela própria, que aprender. Como salienta Bolívar (2003), à semelhança de 

Fullan (2003), na citação que abre este ponto, “A ironia da realidade escolar está no 

facto de instituições dedicadas à aprendizagem não terem, elas próprias, o hábito de 

aprender” (Bolívar, 2003, p. 172). 

A mudança é importante, não como um fim em si mesmo, mas enquanto meio 

para alcançar uma melhoria e “Uma escola que institucionalizou a melhoria como 

processo permanente é uma escola que se desenvolve como instituição, uma ‘escola que 

aprende’” (Bolívar, 2003, p. 171). Assim, a Escola deve ser uma organização 

aprendente (Bolívar, 2003; Guerra, 2002a, 2005; Senge, 2005). Deste modo, a Escola 

poderá desenvolver-se, evoluir, reinventar-se:

Uma organização que aprende é aquela que adquiriu uma nova competência, que a torna 
capaz de, aprendendo colegialmente da experiência do passado e do presente, processar 
a nova informação, corrigir os erros e resolver, de forma criativa os seus problemas. 
(Bolívar, 2003, p. 174)

Pensar a Escola como organização aprendente (Guerra, 2002a; Senge, 2005) é, 

também, conhecer os aspectos intrínsecos à organização, que afectam o ambiente de

cada escola e propiciam, ou não, climas de indisciplina, violência e bullying (Fonseca, 

Seabra-Santos & Gaspar, 2007). Enquanto organização, a Escola deve aprender com os 

erros e com as experiências, no sentido de encontrar flexibilidade de resposta às 

múltiplas situações. Porém, como sublinha Hamido (2005), “A agilidade que se exige às 
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organizações implica a criação de capacidades relacionais e organizacionais que as 

convertem em locais de aprendizagem” (p. 115).

A aprendizagem de uma organização não se limita às aprendizagens individuais 

de alguns. É pela partilha de conhecimento, pela troca de experiências, pelo trabalho 

colaborativo e pela reflexividade dos profissionais que a aprendizagem organizacional 

ganha sustentação (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 2002, 2008).

Nesta perspectiva, as escolas deverão, desejavelmente, evoluir no sentido de um 
funcionamento como comunidades de aprendizagem nas quais o trabalho colaborativo 
dos professores se possa contrapor à actual situação insular (cada professor, na sua sala 
de aula, com a sua disciplina e a sua turma). A descoberta de caminhos fecundos que 
permitam a produção de mudanças qualitativas e pertinentes nas escolas supõe a 
possibilidade de fazer dos professores produtores de inovação, articulando, no seu 
exercício profissional, a produção de mudanças com as dimensões da pesquisa e da 
formação. A produção de inovações, em cada estabelecimento de ensino, assume, 
portanto, a forma de um empreendimento de aprendizagem colectiva. (Canário, 2006a, 
p. 19)

As escolas só melhorarão se os professores, individual e colectivamente, 

aprenderem a desenvolver melhor os processos de ensino e de aprendizagem (Bolívar, 

2003; Courela, 2007; Oliveira, 2006). Assim, o trabalho colaborativo passa a ter uma 

dimensão fundamental nas escolas, enquanto comunidades aprendentes (César, 2003a,

2009; César & Santos, 2006). A aprendizagem organizacional implica o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, incluindo a consciência 

epistemológica, nomeadamente no que se refere aos processos de aprendizagem (César, 

2003b). Nesta medida, colaboração, reflexividade e criatividade são exigências que se 

colocam aos professores ao longo do seu desenvolvimento profissional (Courela, 2007; 

Oliveira, 2006; Sanches, 2007).

As Escolas têm que aprender a construir o futuro. Como realça Canário (2006a), 

“Para que uma organização mude é condição necessária que mudem também as crenças, 

os valores e as atitudes dos que, por meio da sua acção, constroem a organização” (p. 

76). Ainda segundo este autor, a melhoria da Escola implica uma intersecção ao nível 

do desenvolvimento dos professores, desenvolvimento do currículo e desenvolvimento 

da organização. Nesta linha, Bolívar (2003) refere que as mudanças nascem da vontade 

intrínseca de melhorar e não como uma imposição exterior:
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A melhoria da escola não está tanto na implementação eficiente e fiel do desenho 
curricular elaborado e introduzido do exterior, mas no compromisso partilhado, nos 
contextos reflexivos de deliberação educativa, acerca do que vale a pena ensinar e 
acerca do melhor modo dos alunos aprenderem. (Bolívar, 2003, p. 57)

Para que os diversos agentes educativos sejam implicados com e na mudança, 

será necessária uma liderança partilhada, no sentido de implicar os outros, ou seja, 

envolver a comunidade educativa no desejo e necessidade de melhoria (Hargreaves & 

Fink & Hargreaves, 2007; Fullan, 2003; Hamido, 2005; Hargreaves, 2003; Sanches, 

2000; Sergiovanni, 2003). Como salienta Bolívar (2003), a liderança partilhada será um 

elemento, entre outros, que actua como facilitador da aprendizagem organizacional e 

“Entre estes facilitadores estariam: conhecimento do meio, insatisfação em relação às 

actuais realizações, predisposição para a experiência, clima de abertura, formação 

contínua, variedade de actuações, liderança comprometida com a mudança” (p. 188). 

Resolver problemas complexos é uma das tarefas da Escola do século XXI e dos 

profissionais nela envolvidos. Porque as soluções não são fáceis, é importante uma 

aprendizagem social organizada. Assim, Fullan (2003) chama a atenção para que:

Aprender no local de trabalho, ou aprender em contexto é, sem dúvida, a aprendizagem 
com mais retorno porque é a mais específica (adaptada à situação) e por ser social 
(envolve o grupo). Aprender em contexto está a desenvolver a liderança e a melhorar a 
organização. Esta aprendizagem muda simultaneamente o indivíduo e o contexto (p. 
127).

Vários autores salientam a importância da Escola como organização aprendente 

(Canário, 2006a; Cortesão, 2003; Guerra, 2002a, 2002b; Roldão, 2003; Senge, 2005). 

Uma organização que aprende, partilha o conhecimento, abrindo-se à reflexão sobre a 

organização da Escola e o caminho que ela deverá ter no futuro, para responder aos 

desafios do presente. Segundo Roldão (2003), isto implica

Repensar a escola como uma instituição que tome a diversidade como o seu paradigma 
organizador implica ainda, com efeito correlativo, que a prática de ensinar evolua no 
sentido de um desempenho de natureza solidamente profissional que se construa num 
saber próprio e na rejeição de um passado marcado por componentes de funcionalismo 
e/ou de pura tecnicidade, em perversa combinação com um vago sentido de generosas 
militâncias isoladas. Implica que esse corpo de profissionais responda pela melhoria real 
das suas escolas e o possam e saibam fazer, tornando-se em organizações inteligentes e 
reflexivas. (p. 164)
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A Escola e a educação, no futuro, terão, provavelmente, outros formatos. A 

diversidade constitui um mosaico que é preciso abraçar, criando pontes e redes de 

contacto, construindo um novo mapa, com novas orientações e novos rumos,

a educação do futuro será marcada pela centralidade da pessoa que aprende, o que 
implica repensar os modos de trabalho dos educadores. É na relação com os alunos 
(hoje, encarado pelos professores como o seu principal problema), no modo de tratá-los, 
que se joga o futuro. (Canário, 2006a, p. 49)

A centralidade da pessoa que aprende implica um modo distinto de estabelecer e 

manter as relações entre os vários agentes educativos, tendo impactes vários nas 

relações de poder. Assim, no entender de Canário (2006a, 2006b), novas relações 

pedagógicas modificarão as relações de poder e de força:

Mudar a relação de poder quer dizer criar um acréscimo de democracia no contexto da 
vida e do trabalho escolares, o que supõe que a relação pedagógica não seja 
exclusivamente fundada na oposição entre quem sabe e quem ignora, mas que possa 
completar a reversibilidade dos papéis educativos. Ou seja, os professores precisam 
aprender a aprender com os alunos. (Canário, 2006a, p. 23)

Novos desafios se colocam: urge o desenvolvimento dos profissionais e das 

organizações (Hamido, 2005; Oliveira, 2006); o trabalho colaborativo e a criação de

comunidades de aprendizagem (César, 2007; Hargreaves, Early, & Ryan, 2001; Lima, 

2002; Oliveira, 2006; Roldão, 2003; Wenger, 2008), a aprendizagem ao longo da vida e 

a formação contínua (Canário, 2006a; Courela, 2007;), a diferenciação e inclusão 

(César, 2002, 2003a, in press; Rodrigues, 2003), a valorização de processos educativos 

não formais e das experiências de vida (Canário, 2006a; Rodrigues & César, 2008), os

trabalhos de projecto e reflexividade (Abrantes, 1994; Cortesão, 2001; César, 2008;

Sanches, 2007), são alguns dos caminhos de uma Escola que está por reinventar. 

Como afirma Roldão (2003),

A operacionalização de uma diferenciação consistente para um sucesso menos 
ofensivamente diferente, em termos de escola e currículo, consiste em reconstruir a 
estrutura organizativa do trabalho de ensinar e aprender, tornando a diversidade como 
referente da organização e não como desvio a uma norma tornada insignificativa na 
escola de hoje. (…) A possibilidade real da diferenciação passa, assim, por uma “nova 
diferenciação” – ou seja, renovar a matriz da escola sob o signo da diversidade, pois é 
esse o cenário social e educativo real em que se vive e é sem regresso. (p. 163)
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Acreditamos que a reconceptualização da Escola pública encontre uma nova 

ordem, que seja compatível com a pluralidade de sentidos que a Escola tem 

actualmente. Assim, a participação e a cidadania, mais do que um projecto, devem ser 

uma concretização ao nível da organização, da forma escolar, das relações que se 

estabelecem na comunidade educativa, nas parcerias, no voluntariado, na acção

educativa. É importante repensar a Escola e, também, localmente, repensar cada escola. 

É importante reinventar a Escola e cada escola porque “O sistema educativo de hoje 

pode ainda ser uma violência, se pensarmos na distância que vai entre o que se oferece e 

o que as crianças procuram. Ensinar para as crianças ou aprender com elas?” (Strecht, 

2002, p. 143).

A Escola tem importância para um número muito maior de crianças e jovens, e 

por muito mais tempo, do que no passado. Momentos de indisciplina e violência, 

desrespeito pela autoridade, desobediência, desinteresse pelas aprendizagens estão 

presentes no quotidiano de algumas escolas (Sebastião, 2007). Tornar as escolas locais 

de aprendizagem e de entusiasmo implica mudanças de estrutura, de organização, de 

formatos, de relacionamento e de aprendizagem: “A reestruturação [da Escola] está 

relacionada com a mudança do tempo e do espaço, das regras e das relações, dos papéis 

e das responsabilidades nas escolas, para melhor responder aos desafios do momento 

actual” (Hargreaves, Early, & Ryan, 2001, p. 208).

A Escola, como construção humana, histórica e cultural, deve ter capacidade de

se renovar e de recriar estruturas, concepções e práticas. A partir da década de 90, as 

políticas educativas focam-se na cidadania como um novo e redentor conceito 

educacional. De qualquer modo, e independente da atribuição formal, cada escola é um 

contexto de educação formal e informal, que veicula valores e uma concepção de 

cidadania e, promove, ou não, a participação crítica e activa. Espaço de diálogo e 

participação, onde a cidadania activa e crítica é uma prática e não um simples desejo, 

uma vivência quotidiana e não uma utopia, este é o lugar que queremos construir e pelo 

qual acreditamos que vale a pena lutar (Fullan & Hargreaves, 2001).

Aproximar o conceito de escola inclusiva e escola de qualidade é uma tarefa que 

acreditamos ser possível e desejável (César & Oliveira, 2005; Salema, 2007, Valente, 

2008). A Escola tem hoje mais funções e, por isso mesmo, mais preocupações e 

responsabilidades. Procurar novas representações sociais da Escola é, também, um 

modo de encontrar soluções. Como questiona Valente (2008), “Alguns de nós, 

mergulhados numa frustração e decepção, poderão perguntar se tudo isto não são 
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utopias, romantismos ou palavras ocas” (p. 8). Diremos que não. A insatisfação, o 

inconformismo, a crítica, o querer mais e melhor serão transformados na força e na 

procura de caminhos novos. Lutar pela educação é um investimento num mundo 

melhor.
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CAPÍTULO 2

PROBLEMATIZAÇÃO E METODOLOGIA

A descoberta mais notável feita pelos cientistas é a 
própria ciência. Isto é, desde há trezentos anos, os 
cientistas devem o seu êxito cada vez maior à 
capacidade de facultar um método à sua actividade. O 
poder desse método radica na possibilidade de ser 
transmitido e aprendido. […] Portanto, a evolução 
deste método nestes últimos trezentos anos é 
precisamente a verdadeira descoberta da ciência.

(Bronowski, 1992, p. 57)

2.1. DIFICULDADES EPISTEMOLÓGICAS

O tema da indisciplina, violência e bullying é preocupante para muitos: pais, 

professores, alunos e, sociedade, em geral. Numa sociedade cada vez mais heterogénea,

como a sociedade portuguesa, com uma taxa de imigrantes a residir no país que 

triplicou entre 1992 e 2002 (Alto comissariado para a imigração e minorias étnicas, 

2005) onde a presença de hábitos e valores distintos cruzam os mesmos espaços e 

tempos, nem sempre todos constroem o mesmo entendimento sobre estes conceitos.

Actualmente o sistema de ensino público português abrange uma população com

uma diversidade cultural como nunca existiu (César & Oliveira, 2005). Tal fenómeno 

deve-se, fundamentalmente, a dois aspectos simultâneos. Por um lado, temos agora a 

presença de diferentes classes sociais no sistema de ensino. A massificação do ensino, 

nos anos 80, do século XX, correspondeu, essencialmente, a uma generalização do 

acesso a uma vasta classe média. Só nos finais do século XX e no início do século XXI 

começaram a chegar à escola as classes sociais mais desfavorecidas (Cortesão, 2001; 

Roldão, 2003). Também se observa, cada vez mais, um regresso à Escola daqueles que 

já a tinham abandonado, (ME, 2007a). Por outro lado, devido a uma crescente 

imigração para Portugal, a Escola recebe no seu seio alunos com proveniências culturais 

muito distintas: da China à Índia, do Leste da Europa ao sul da América e África (ME, 

2008b). 

De acordo com Barroso (2003), a perda do valor da Escola e a heterogeneidade 

de públicos trazem dificuldades acrescidas, não só ao nível do domínio da língua 
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portuguesa, mas principalmente ao nível cultural, alunos com valores distintos, sem se 

sentirem identificados com os valores protagonizados pela Escola. Alunos ainda não 

integrados no país – e, muito menos, incluídos (Ainscow & César, 2006) - e para quem 

a escola é o primeiro porto de abrigo e, simultaneamente, o primeiro embate com uma 

vida nova e desconhecida.

Acresce, também, um número significativo de imigrantes ilegais, quer na 

sociedade portuguesa quer na escola pública. Não é fácil quantificar este número com 

exactidão. Porém, este aspecto não é uma questão menor nem de mera formalidade, é 

uma questão fundamental na construção da identidade social e com várias implicações: 

ao nível da inclusão, participação, partilha e vivência em comunidade. Todos aqueles 

que não conseguem o subsídio de refeição ou de material escolar, devido à ausência de 

documentos formalmente válidos para o efeito, não estão no mesmo ponto de partida de 

outros colegas, o que põe em causa o princípio da equidade e da justiça social, 

consagrado como princípio fundamental pelas organizações internacionais, como é o 

caso da UNESCO, ONU, OCDE (Delors, J., Mufti, I., Amagi, I., Carneiro, R., Chung, 

F., Geremek, B., et al., 2003) e, também assumido pelo estado português. Isto, por si só, 

dificulta a inclusão na escola. Por outro lado, pais ou encarregados de educação ilegais 

têm receio de se mostrar, de participar, aparecer, ou fazer ouvir as suas vozes. Receio 

envergonhado de quem ainda não encontrou o seu lugar num novo espaço geográfico e 

cultural.

Quando pensamos em violência, referimo-nos a um conceito cujas fronteiras são 

ténues, com muitos outros conceitos e, também, com muitos outros preconceitos. Mais 

difícil ainda se torna definir um conceito quando, de algum modo, sabemos, ou 

julgamos saber, o que é. Existe um entendimento comum do que se trata, o que, muitas 

vezes, dificulta a sua utilização em termos de rigor conceptual. O consenso sobre o 

termo não é sinónimo de rigor, exactidão e unanimidade. E o que aparenta ser 

consensual muitas vezes revela-se contraditório, multifacetado, ambíguo, vago, 

indefinido e, até, polissémico.

Ao falar de indisciplina, violência e bullying, há frequentemente alguém que 

conhece ou ouviu falar de um caso e, apesar dos ditos brandos costumes, há quem 

associe este fenómeno aos pretos, aos ciganos, aos brasileiros, aos chineses, quase 

sempre a alguém exterior e, por isso mesmo, implicitamente inferior, e que tranquiliza 

assumir como o causador desses distúrbios. O fenómeno raramente é visto como nosso, 



65

como um problema de todos, ficando desvirtuado, desfocado, e, consequentemente, 

também, desresponsabilizado.

Se no plano das opiniões do senso comum a violência não pára de aumentar, no 

plano do discurso político, há um esforço que pretende ser consistente, para provar, com 

o rigor numérico das estatísticas, que o fenómeno até está a diminuir (ME, 2007b). 

Assim, uns e outros constroem imagens que não coincidem e que são, em si mesmas, 

um excelente exemplo de como as vivências são social e culturalmente construídas

(Berger, P., & Lucman, T. 1966/1999), ou seja, de como assumir uma abordagem 

interpretativa é essencial, para compreender fenómenos tão complexos e multifacetados. 

Cabe ao investigador assumir uma postura crítica e reflexiva, tentando compreender o 

fenómeno nas suas diversas dimensões e importância, fora dos alarmismos da 

comunicação social, fora das preocupações do politicamente correcto, mas com um 

olhar atento, reflexivo e crítico. É esta a tarefa a que nos propomos.

2.2. PROBLEMATIZAÇÃO E QUESTÕES DE ESTUDO

Os filósofos apenas interpretam o mundo de 
diversos modos. O que importa é transformá-lo.

(Marx, 1845/1979, p. 53)

Existe uma certa unanimidade, ao nível do senso comum, em olhar a sociedade 

portuguesa como uma sociedade que regista, cada vez mais, índices elevados de 

violência, que têm a ver com criminalidade, roubo, agressão, marginalidade, entre 

outros. É também comum a imagem da Escola, como microcosmo da sociedade, registar 

níveis cada vez mais altos de violência escolar (Lourenço & Paiva, 2004). Porém, é 

interessante observar que não há unanimidade nem concordância, nos investigadores do 

domínio da educação, quanto ao aumento da violência escolar. Até há quem considere 

que tem havido alguma diminuição desses níveis nos últimos 20 anos (Caldeira, 2007; 

Debarbieux, 2007; Veiga, 2007a). O que nos leva, mais uma vez, a questionar o que se 

entende por violência.

Os elementos que favorecem o aparecimento da indisciplina, violência e 

bullying, ou, pelo contrário, aqueles que contribuem para a diminuição destes 

fenómenos são múltiplos e dinâmicos. Tratam-se de fenómenos complexos, que devem 
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ser analisados tendo em conta um conjunto de elementos endógenos e exógenos à 

Escola.

O objectivo central deste estudo é compreender a indisciplina e a violência 

escolares à luz da instituição Escola e identificar os aspectos organizacionais que os 

alunos, considerados como problemáticos, relatam como favorecedores da indisciplina e 

da violência. Nesta medida, este estudo pretende compreender os fenómenos da 

violência e da indisciplina a partir de dois ângulos complementares:

 Conhecer o ponto de vista dos alunos, de uma determinada escola, de 

forma a compreender as explicações para as suas acções e formas de 

actuação. Para isso, optámos por centrar este estudo no grupo de alunos 

que, supostamente, mais contribuem para os fenómenos da indisciplina e 

da violência, na escola seleccionada para este estudo.

 Enquadrar este estudo na organização e nas condições da própria escola. 

Pensar esta escola como organização e perceber os aspectos

organizacionais que influenciam, de algum modo, a indisciplina e a 

violência, encontrando, numa primeira fase (dissertação de mestrado), 

aquilo que nela são climas favoráveis a formas de actuação 

conflituosas/indisciplinadas/violentas e, numa segunda fase (estudo 

posterior), encontrar e propor modos de organização escolar que 

contribuam para a diminuição da indisciplina e violência escolares.

A decisão de centrar esta reflexão nos elementos internos a esta escola é um dos 

princípios orientadores desta investigação. Esta delimitação do olhar deve-se, por um 

lado, à constatação da dificuldade que a Escola tem em actuar directamente no exterior. 

Ainda que os efeitos da educação sejam, mais tarde ou mais cedo, visíveis e que os seus 

frutos tendam a modificar a sociedade portuguesa, a actuação principal dos agentes 

educativos situa-se no interior da própria escola. Assim, é sobre ela que importa pensar 

e reflectir criticamente. Por outro lado, partimos da posição de que o modo de organizar 

a Escola e as suas regras influenciam o clima, as relações interpessoais e a comunidade

educativa. Por último, sendo a investigadora um dos elementos de um dos órgãos de 

gestão desta escola, este olhar revela-se como particularmente importante para a prática 
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profissional que desenvolve, o que explica a segunda fase prevista para esta 

investigação.

A literatura existente sobre este tema confirma que as escolas e os professores 

fazem a diferença (Amado, 2002; Benavente, 1993; Canário, 2006a; Estrela 2002, 

Sanches, 2007). Subscrevemos esta posição e, por isso, a determinação em focalizar-nos 

naquilo que está ao alcance da acção dos agentes educativos. A cultura organizacional, 

o modo como a instituição escola funciona e se organiza e as relações de poder são 

aspectos determinantes e que podem marcar a diferença (Lima, 2006).

O problema que configura esta investigação é a existência de fenómenos de 

indisciplina e de violência na escola onde trabalhamos. Porém, existe uma finalidade 

última inerente à escolha deste problema, que pretendemos vir a atingir já depois de 

concluída a dissertação de mestrado: como utilizarmos as margens de autonomia 

existentes para organizar a escola de modo a atenuar e a prevenir a existência de 

fenómenos de indisciplina e de violência na escola. Os objectivos específicos, que 

decorrem do acima mencionado, são os seguintes:

1) Conhecer o ponto de vista dos alunos considerados problemáticos e 

compreender o modo como configuram a escola;

2) Identificar os aspectos organizacionais que estes alunos consideram críticos e 

nocivos ao clima de escola;

3) Analisar as mudanças na escola que os alunos considerados como

problemáticos ambicionam;

4) Saber como estes alunos vêem os professores e o exercício da sua 

autoridade;

Apesar de se falar muito na necessidade de mudança (Benavente, 1993; César, 

2003a; Fullan, 2001; Hargreaves, 2001; Perrenoud, 2001), observa-se que a organização 

escolar, quer pedagógica quer administrativa, permanece com marcas evidentes da 

criação histórica e do passado (Barroso, 1995; Foucault, 1987) e, nalguns aspectos, 

muito estática e idênticas à época da própria criação da instituição. É necessário 

reinventar a Escola, encontrar novas formas de a organizar (Canário, 2006a), construir 

sentidos (Bakhtin, 1929/1981) e, por isso, queremos entender aqueles que a frequentam, 

na convicção que, também eles têm uma palavra a dizer. Neste sentido procurámos, com 
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este trabalho, responder a um conjunto de questões de investigação que orientaram o 

trabalho:

1) Que representação social estes alunos considerados problemáticos, 

construíram em relação à Escola?

2) Quais os aspectos organizacionais que estes alunos ditos problemáticos 

identificam como críticos? 

3) Quais as mudanças que estes alunos consideram relevantes para um clima de 

não-violência?

4) Quais as representações sociais que os alunos considerados problemáticos 

têm dos professores e do modo como estes exercem a autoridade?

2.3. OPÇÕES METODOLÓGICAS

A multiplicação das verdades concorre para a 
investigação, crescimento e estabilização das 
disciplinas, e não para sua diminuição ou destruição. 

(Galileu, 1615/1988, p. 41)

2.3.1. Paradigma interpretativo

Em pleno iluminismo, Kant (1783/1988) chama a atenção para os limites da 

racionalidade humana e, enquanto o século XVIII proclama a crença no poder ilimitado 

da razão, este filósofo alemão chama a atenção para aquilo que ainda ninguém estava 

preparado para aceitar: os limites do conhecimento racional. A Crítica da razão pura 

(1787/1985) fundamenta a impossibilidade de conhecer racionalmente o real, em si 

mesmo. A realidade em si é incognoscível, na medida em que tudo é captado por um 

sujeito e pelas estruturas cognitivas do sujeito cognoscente. 

Apesar do esforço positivista nos finais do século XIX, com Comte (1863 

/1939), a consciência dos limites e da relatividade do conhecimento humano quebram o 

mito da verdade absoluta e do conhecimento puro e objectivo. A crença na pura 

objectividade ruía à medida que a epistemologia, a ciência e o conhecimento, no século 

XX, passam a estar sob o horizonte da construção e da relatividade humana –



69

construtivismo, a fenomenologia, o interaccionismo simbólico, ou o humanismo radical, 

são correntes de pensamento exemplificadoras disso.

Com o avançar do século XX, as ciências sociais e humanas assumem, cada vez 

mais, a realidade humana como algo complexo, multifacetado e ambíguo. A realidade é 

subjectiva na medida em que é sempre uma construção social de um sujeito que conhece 

e que se transforma através do próprio conhecimento. (Marková, 2005; Woods, 1999).

O esforço positivista para fundamentar a objectividade do conhecimento, em 

especial das ciências sociais e humanas, vai-se desmoronado, aos poucos, pela crítica 

humanista dos opositores. Paradigmas distintos configuram visões diferentes do mundo, 

da ciência, do conhecimento e da verdade. Após a teoria da relatividade, vários 

epistemólogos, no século XX (Khun, 2006; Popper, 1989) chamam a atenção para a 

relatividade do próprio conceito de verdade. A verdade já não é um dado adquirido nem 

definitivo. Ela será sempre uma aproximação, uma construção permanente, um 

caminho, um percurso e não um ponto final.

Popper (1989) critica a sacralização da razão e a pretensão de uma verdade 

absoluta. Ao valorizar o erro coloca o conhecimento como uma aproximação 

progressiva, em constante mudança e aperfeiçoamento. Já não existem teorias 

verdadeiras, mas teorias que resistem, por enquanto, à falsificação: “O conhecimento 

não é a busca da certeza. Errar é humano – todo o conhecimento humano é falível e, 

consequentemente, incerto” (Popper, 1989, p. 18). Por seu lado, Khun (2006) presta um 

contributo decisivo para a compreensão da evolução científica e para o modo como 

ocorrem as mudanças de paradigma. Estas correspondem a mudanças de concepção do 

mundo e do ser humano. Incomensuráveis, os paradigmas são inconciliáveis e as 

mudanças de paradigma correspondem a cortes epistemológicos com o paradigma 

anterior. Nesta medida, a crítica ao positivismo veio salientar a não existência de uma 

realidade “objectiva”, como realidade autónoma do sujeito, uma vez que o 

conhecimento é uma construção individual e social, humana, demasiadamente humana, 

para utilizar a expressão de Nietzsche (1888/1978).

Se isto é válido para o conhecimento em geral, mais ainda o é para as ciências 

sociais e humanas, para as ciências da educação, e, particularmente, para o tema da

violência e/ou indisciplina. O ser humano é configurado por si próprio, bem como pelo 

contexto e situações que vivência. É nas circunstâncias culturais e históricas que o ser 

humano constrói um conjunto de referências, significados, valores, crenças, mitos, entre 

outros aspectos. Isto é válido para o investigado, como para o investigador. 
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Porque assumimos que os fenómenos têm que ser compreendidos nas 

coordenadas do espaço e do tempo, ou seja, num contexto particular, bem como 

inseridos num determinado momento da história da humanidade, situamo-nos, por isso 

mesmo, numa abordagem interpretativa, em que a interpretação assume um papel 

primordial na construção do conhecimento. 

Segundo Cohen e Manion (1994), na perspectiva interpretativa o investigador 

procura aceder e compreender as atitudes, as representações e as interacções sociais. 

Mais do que medir, pretende-se uma compreensão do significado que os participantes 

dão às acções. Merriam (1988) afirma que esta abordagem é, também, naturalista na 

medida em que o estudo de determinado fenómeno ocorre em contexto dito natural e em 

que o investigador respeita a evolução do fenómeno, sem o manipular. É neste sentido 

que Bogdan e Bilken (1994) afirmam:

Os investigadores qualitativos [que designaríamos por interpretativos] frequentam os 
locais de estudo porque se preocupam com o contexto. Entendem que as acções podem 
ser melhor compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de 
ocorrência. Os locais têm que ser entendidos no contexto da história das instituições a 
que pertencem” (p. 48)

Compreender um determinado fenómeno implica interpretar o mundo do outro, 

das interacções, e aceder às representações sociais. O rigor da investigação deriva, 

assim, da presença do investigador e da descrição rica e detalhada do fenómeno em 

estudo, da natureza da interacção que estabelece com os participantes e da interpretação 

das suas percepções (Merriam, 1988). Daqui resulta que a interacção do investigador 

com o cenário é importante mas não é completamente previsível e, por isso, o próprio 

desenho da investigação não pode estar completamente definido a priori. Segundo 

Stake (1995/2007), irá sofrer ajustamentos de acordo com o próprio desenrolar da 

investigação.

Convém salientar que, na abordagem interpretativa, não existe uma verdade nem 

uma realidade exterior, objectiva, à espera de ser descoberta. O que existe é uma 

complexidade de relações, através das quais o investigador tenta reconstruir a sua 

interpretação do real, após a escuta de várias vozes e a reconstrução dos diversos 

sentidos.

Dentro desta abordagem e no âmbito da educação, a investigação científica 

assume a forma de uma reconstrução. É preciso estar próximo para observar os detalhes, 

as nuances e subtilezas, para depois nos afastarmos e, então, podermos reinterpretar. 
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Assim, a teleobjectiva e a grande angular são lentes que o investigador tem que utilizar 

para melhor captar e focar o fenómeno, abrangendo a complexidade, os movimentos, a 

variedade e a singularidade.

Pela natureza do tema em questão e pelos pressupostos com que partimos, este 

trabalho situa-se numa abordagem interpretativa, assumindo que o investigador é 

alguém que transporta consigo subjectividade, cria uma interpretação e, apesar de todo o 

esforço de rigor, exactidão e objectividade, será sempre uma pessoa que não poderá, 

nem deverá, ser anulada ou suprimida das interpretações. Há um sujeito que conhece, 

que quer conhecer mais e que vai interpretar os dados. Mais do que estruturas 

cognitivas, há pressupostos. O investigador é alguém que transporta consigo crenças,

valores, posturas e uma concepção do mundo, uma concepção do ser humano e das 

relações sociais (Hamido & César, 2009).

Assumir a presença, enquanto investigador, não significa que vamos manipular 

nem deturpar, mas que somos participantes e, por isso mesmo, não somos uma 

identidade neutra, mas um agente à procura de rigor, exactidão e da verdade como uma 

aproximação, como um desocultar de aspectos velados e nem sempre evidentes ou 

manifestos. Assim, de acordo com Stake (1995/2007), os investigadores positivistas,

privilegiam a explicação, enquanto os investigadores interpretativos privilegiam a 

compreensão das complexas interacções do fenómeno em estudo. Esta preocupação 

norteou este trabalho, no sentido de compreender e interpretar a relação entre os 

elementos internos à organização escolar e os fenómenos de indisciplina e de violência 

escolares.

2.4. ESTUDO DE CASO

Optámos por realizar um estudo de caso (Merriam, 1988; Yin, 1989) uma vez 

que pretendemos compreender um fenómeno em profundidade, sabendo apreciar a sua 

singularidade e a complexidade do objecto de estudo. Apesar do raciocínio mais 

utilizado ser de tipo indutivo, uma vez que se parte do particular, não se pretende a 

generalização, mas a compreensão em profundidade, na especificidade e idiossincrasia 

(Lüdke & André, 1986; Stake, 1995/2007).

A opção por este tipo de estudo deve-se ao desejo de compreender, na sua 

complexidade, um fenómeno específico, com contornos sociais complexos. Isto 
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significa que a opção por um estudo de caso deriva do problema de estudo e das 

questões de investigação, uma vez que, mais do que descrever, queremos compreender e 

interpretar. Mas, pelo que foi dito quando focámos a abordagem interpretativa, deriva 

também da postura epistemológica da investigadora, que concebe a realidade como 

social e culturalmente construída e a investigação como configurada – e configurante –

das crenças, conhecimentos, sentimentos, vivências e valores do investigador.

Existe uma grande diversidade de tipos de estudos de caso. De acordo com a 

distinção elaborada por Stake (1995/2007), o estudo de caso pode assumir três 

variantes: 

a) Casos colectivos, quando a investigação se centra em casos distintos e 

pretende estabelecer comparações entre os vários casos;

b) Caso instrumental, quando o objectivo da investigação é compreender algo 

mais do que o caso em si e este é estudado como um meio ou um 

instrumento para alcançar conhecimentos para além dele; 

c) Caso intrínseco, como nesta investigação, quando estamos interessados no 

caso concreto em si mesmo e pretendemos compreendê-lo em profundidade, 

abarcar uma compreensão holística do fenómeno e, por isso, temos um 

interesse específico nele:

O verdadeiro objectivo do estudo de caso é a particularização, não a 
generalização. Pegamos num caso particular e ficamos a conhecê-lo bem, 
numa primeira fase não por aquilo em que difere dos outros, mas pelo que é, 
pelo que faz. A ênfase é colocada na singularidade e isso implica o 
conhecimento de outros casos diferentes, mas a primeira ênfase é posta na 
compreensão do próprio caso. (Stake, 1995/2007, p. 24)

Meriam, (1988) e Yin (2005) afirmam que, no estudo de caso, não se pretende 

alcançar uma generalização, nem uma lei geral, mas descrições densas do fenómeno. 

Assim, a focalização será colocada numa dada escola e num certo tipo de alunos, ditos 

com formas de actuação indisciplinadas e ou violentas.

O estudo de caso é uma investigação empírica que ocorre no cenário dito 

natural, cujas características do meio e do fenómeno em estudo são ambíguas e 

indefinidas: “um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenómeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenómeno e o contexto não estão claramente definidos” (Yin, 2005, p. 
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32). Nesta perspectiva e, de acordo com Lüdke e André (1986), a atenção ao cenário é 

fundamental e este não pode ser separado das formas de actuação, das interacções 

humanas e das representações sociais. Uma vez que o estudo de caso intrínseco pretende 

a compreensão de um fenómeno particular de modo profundo, o investigador tem que 

estar atento às várias dimensões do real, aos conflitos e a todas as interacções sociais.

Na medida em que trabalhamos nesta escola há dez anos, com participação 

activa em várias estruturas, com responsabilidade quer ao nível das decisões, quer ao 

nível da execução, diria que este estudo de caso assume uma inspiração etnográfica, na 

medida em que existe uma imersão no terreno, um contacto com esta comunidade 

educativa, onde somos um deles e não um investigador exterior, que não tem contacto

com o fenómeno que vai estudar (André, 1991; Hamido & César, 2009). Mais do que 

uma observação, há uma imersão no terreno que confere a este estudo um cariz com 

alguma proximidade dos estudos etnográficos. Porém, o trabalho empírico só tem a 

duração de um ano, o que por si só, o afasta de um estudo etnográfico, em sentido 

estrito.

2.5. PARTICIPANTES

De acordo com Stake (1995/2007), a investigação que recorre ao estudo de caso 

intrínseco não é uma investigação por amostragem: ”Nós não estudamos um caso com o 

objectivo primário de entender outros casos. A nossa primeira obrigação é compreender 

esse caso específico” (p. 20). Daqui resulta que não queremos trabalhar com uma 

amostra, não queremos seleccionar de modo aleatório e representativo. Queremos 

estudar todos os casos abrangidos nos critérios de selecção e estudo, aqueles que, são 

considerados alunos indisciplinados e/ou alunos problemáticos, numa determinada 

escola, que constitui o objecto do estudo de caso.

Stenhouse (1988) também considera que o estudo de caso se distingue por a 

investigação não ser conduzida por amostras. Os participantes serão, em coerência, os 

alunos considerados problemáticos. Porém, como defini-los? Como identificá-los? Será 

que o entendimento de aluno problemático ou de aluno indisciplinado é idêntico e 

consensual? Assumindo que nem todos possam ter o mesmo entendimento, 

considerámos que os critérios para a sua selecção seriam os seguintes:
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 Alunos com participações disciplinares entregues no conselho executivo 

no decorrer do ano lectivo de 2007/2008;

 Alunos que foram castigados, quer directamente pelo presidente do 

conselho executivo quer em resultante de um processo disciplinar;

 Alunos expressamente indicados pelos directores de turma como 

indisciplinados e/ou violentos;

Para a aferição deste último critério foi elaborado um questionário preliminar,

com o objectivo de seleccionar os participantes do estudo (ver Anexo 1). Este 

questionário preliminar destinou-se a todos os directores de turma do ensino diurno -

básico e secundário - com o objectivo de identificar alunos com problemas disciplinares 

e/ou formas de actuação desajustadas. No caso de existirem alunos com estas 

características, pediu-se a todos os directores de turma para identificarem dois alunos 

que considerassem mais problemáticos. Se um aluno obedecesse a pelo menos um 

destes critérios, era considerado participante deste estudo. 

Assim, obtivemos os participantes que, formam um conjunto de 32 alunos. Após 

a triangulação dos vários instrumentos, observou-se que cerca de um terço dos 

participantes tinham, simultaneamente, sido referenciados pelo director de turma, sido 

objecto de participação disciplinar e, ainda, sofrido algum tipo de sanção ou castigo por 

parte do presidente do conselho executivo. Estes alunos foram identificados para mais 

tarde (Fase 2), poderem ser alvo de um estudo mais profundo, através de entrevistas e 

de narrativas e, assim, tentar desocultar as suas vozes, escutar o seu silêncio e 

interpretar os seus relatos. Esta fase do estudo prende-se com o objectivo último, que 

explicitámos anteriormente e que extravasa, por motivos de ordem temporal, o âmbito 

desta dissertação de mestrado.

2.5.1. Caracterização da escola

Esta escola foi criada legalmente em 1976. Inicialmente funcionou em 

instalações provisórias. Só no ano lectivo 1982/83 começou em funcionamento no local 

em que actualmente se encontra, tendo aí festejado, em 2008, os seus 25 anos. Inclui 
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alunos do ensino básico e secundário, do 7º ano ao 12º ano de escolaridade. O ensino 

diurno contempla a via de ensino regular e as vias profissionais, quer através de cursos 

de educação e formação no ensino básico, quer em cursos profissionais de secundário. 

No ensino nocturno, para além do ensino recorrente, tem cursos de educação e formação 

de adultos (EFA). Na escola também funciona, desde Setembro de 2008, um centro de 

novas oportunidades.

Situa-se numa zona limítrofe de Lisboa. A população é bastante heterogénea. 

Coexistem bairros antigos, com população envelhecida, com bairros carenciados, sem 

condições de habitabilidade e com uma população com níveis de pobreza elevados, 

desempregados e um crescente número de emigrantes ilegais. Geograficamente 

próximos, existem bairros de realojamento social, com uma população maioritariamente 

africana, ligada profissionalmente à construção civil e aos serviços domésticos. De 

acordo com o projecto educativo em vigor (2008-2011), a população escolar é, 

essencialmente, uma população carenciada. Do ponto de vista socioeconómico, há 

carências na saúde e na alimentação, tendo vindo a aumentar o número de encarregados 

de educação desempregados. No meio envolvente encontramos alguma indústria. 

Porém, o sector secundário, serviços e vendas tem vindo a crescer ao nível da 

empregabilidade local.

No projecto educativo de escola (2008-2011) aparece definido como grande 

objectivo “(…) construir um espaço de inclusão e de saberes, criar em diversidade e na 

diversidade construir oportunidades” (p. 7). Esta escola seleccionou como prioridades o 

combate ao insucesso escolar e ao abandono, bem como a promoção e a inclusão 

escolar dos alunos. Em virtude das condições de vida, muitos alunos, sofrem fenómenos

de exclusão escolar e social. Apesar de a escola estar situada numa zona limítrofe de 

Lisboa e, por isso, não muito distante fisicamente do centro, muitos alunos 

desconhecem o centro de Lisboa, as suas zonas históricas, os seus museus, entre outros 

aspectos. A exclusão social impede-os, quer do ponto de vista económico quer do ponto 

de vista psicológico, de conhecer Lisboa e de usufruir da cidade e dos seus bens 

culturais.

2.5.1.1. O Espaço físico

A escola ocupa uma área vasta e é constituída por cinco pavilhões distintos: os 

Pavilhões A, B e C, o pavilhão gimnodesportivo e o polivalente. Estes pavilhões estão 
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separados e não existe nenhuma ligação física entre si. A escola possui ainda um espaço 

exterior envolvente, lugares de estacionamento, campos de jogos exteriores e pátios 

exteriores.

Os Pavilhões A, B e C são constituídos por rés-do-chão e mais dois pisos, com 

salas onde decorrem as actividades lectivas. No Pavilhão A existem 10 salas de aulas, 

três laboratórios de física, um laboratório de química e três laboratórios de biologia, 

uma sala específica de matemática e uma sala onde funciona o serviço de psicologia e 

orientação e uma sala de estudo. No Pavilhão B, para além das oito salas de aulas, existe 

uma oficina de serralharia, uma sala específica de educação tecnológica, uma sala 

específica de inglês, duas salas de educação visual, uma sala específica de matemática e 

uma sala específica de inglês. Neste pavilhão existem, também, duas salas atribuídas ao 

centro de formação, que tem a sua sede nesta escola. O Pavilhão C, para além das três 

salas de aula, tem duas salas de oficina de electricidade, três salas de informática, uma 

sala de educação visual, uma sala atribuída ao curso de design gráfico e outra ao curso 

de educação e formação de marketing. Ainda existe outra sala dos serviços 

administrativos do centro de formação. Neste pavilhão funciona o centro de recursos 

que pertence à rede de bibliotecas escolares, estando razoavelmente equipado. De um 

modo consensual, é reconhecido por todos como o espaço físico mais confortável e 

agradável da escola. Ainda neste pavilhão localizam-se o anfiteatro da escola, a 

reprografia, a sala de professores e o espaço varius, onde os alunos, para além de 

estudarem, podem conviver. Os Pavilhões A, B e C possuem casa de banho para os 

alunos e arrecadações. No Pavilhão B e C existem casas de banho para funcionários e 

professores.

O pavilhão gimnodesportivo possui balneários, tem espaço para funcionar duas 

turmas ao mesmo tempo e tem campos de jogos anexos ao ar livre. O polivalente é um 

pavilhão com área coberta destinada aos alunos, com mesas, cadeiras, matraquilhos e 

com a associação de estudantes. Neste espaço encontra-se a papelaria, o refeitório da 

escola, que fornece e confecciona os almoços e os jantares. Também funciona a 

secretaria, a sala de directores de turma e o conselho executivo. Em anexo ao 

polivalente existe um pequeno edifício onde funcionam os serviços de acção social 

escolar (ASE), sala dos funcionários com casa de banho e o bar dos alunos. A escola 

tem uma entrada única, com uma portaria. O seu espaço está vedado, tal como é 

habitual na maioria das escolas portuguesas.
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2.5.1.2. Recursos humanos

A escola inclui um corpo docente estável. É constituído por um conjunto de 150 

docentes, dos quais 131 leccionam nesta escola há mais de cinco anos. Em relação ao 

pessoal não docente existem 28 funcionários, o que é manifestamente insuficiente para 

as necessidades da escola, que funciona em três turnos (manhã, tarde e noite) e que está 

aberta ao público das 8h até às 24h. Para além disso, há 11 funcionários administrativos

e uma psicóloga de orientação e vocação profissional, a tempo inteiro. 

Em 2007/2008 a escola tinha um total de 990 alunos. Destes 60% são de 

nacionalidade portuguesa, embora cerca de metade tenha ascendência africana, e os 

outros 40% são de outras nacionalidades, sendo a maioria jovens de comunidades 

oriundas de países africanos de expressão portuguesa, de diferentes etnias e, muitos 

deles, com dificuldades no domínio da língua portuguesa, oral e escrita. Mais 

recentemente têm chegado à escola alunos do Brasil, China, Índia e Europa de Leste, 

revelando, estes últimos, alguma facilidade de inclusão e aderência à cultura da escola, 

bem como sucesso académico, fruto de uma cultura que valoriza a escola, o esforço e o 

trabalho.

A escola oferece cursos de português para estrangeiros, quer para os alunos cuja 

língua portuguesa não é a língua materna quer para a comunidade social envolvente. 

Tem, também, vindo a desenvolver alguns projectos nos últimos anos, com parceiros 

locais e a autarquia, como é o caso da Rede Social, projecto Esperança, Risca o Risco e 

acções no âmbito da cidadania, saúde e sexualidade. A escola para além do site, tem em 

funcionamento a plataforma moodle, que ainda não tem uma grande adesão da parte de 

alunos e famílias, uma vez que a maior parte destes não tem acesso à internet fora da 

escola.

2.6. INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS

De acordo com Yin (2005), o estudo de caso caracteriza-se, também, pela 

utilização de vários instrumentos de recolha de dados, de modo a possibilitar uma 

triangulação de dados, o que constitui um dos critérios de qualidade da investigação 

interpretativa (Denzin & Lincoln, 1994, Denzin, 2000). Nesta medida, optámos por 

utilizar vários instrumentos, uns de natureza qualitativa outros de natureza quantitativa, 

considerando que todos estes instrumentos de recolha de dados e informações vêm 
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contribuir e enriquecer o estudo com um conhecimento que se deseja, simultaneamente, 

amplo e profundo.

2.6.1. Questionário 

De acordo com Bell (1997), o trabalho prévio à construção de um questionário é 

determinante, pois tem implicações em todo o trabalho futuro. É necessário definir com 

clareza o que se quer saber e os temas a abordar. O tipo de questões, a sua ordenação e 

formulação são aspectos que têm que ser bem pensados e muito ponderados para que o 

questionário seja equilibrado e, não influencie, o tipo de respostas que se vão dar (van 

der Maren, 1996). A dimensão do próprio questionário, não é um aspecto menor. Sendo 

este questionário destinado a alunos, trouxe-nos uma preocupação acrescida em não o 

tornar excessivamente grande (ver Anexo 2). 

A preocupação da linguagem utilizada no questionário foi outro aspecto que 

mereceu atenção, uma vez que, como afirma Bell, (1997), ela deve ser adequada aos 

participantes e, por isso, tivemos a preocupação de usar uma linguagem acessível e 

clara. Neste sentido, optámos, também, pela designação geral de funcionários, como 

termo abrangente para todos os auxiliares de acção educativa e outro pessoal não 

docente.

A clareza de linguagem também está associada à extensão da pergunta (Hill, 

2000), o que nos fez optar por questões de leitura fácil e dimensão reduzida, evitando 

perguntas múltiplas, numa só questão, pelo uso da disjunção e da conjunção.

O questionário fornece-nos respostas directamente dos participantes 

seleccionados, mantendo o anonimato, o que pode potenciar a autenticidade das 

respostas. Como afirma Quivy & Campenhoudt (1995/2008), este instrumento de 

recolha de dados permite efectuar:

Uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou 
familiar, às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a questões 
humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou de 
consciência de um acontecimento ou de um problema, ou ainda, sobre 
qualquer outro ponto que interesse os investigadores. (p. 188)

Quer para ajudar a seleccionar os participantes (ver Anexo 1), quer após a sua 

selecção, o questionário foi o modo de recolha de dados que se afigurou mais adequado. 
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Por um lado, sendo o número de inquiridos superiores a 30, seria difícil, em tempo útil, 

efectuar, analisar e tratar entrevistas a todos. Por outro lado, pela própria natureza das 

questões e do tema a abordar, é muito importante a garantia de anonimato, conseguida 

através de um questionário, pois reforça a confiança e potencia o aparecimento de 

opiniões mais livremente expressas, que neste caso significa as opiniões próprias e não 

as politicamente correctas.

O questionário aos participantes (ver Anexo 2), foi construído com perguntas 

fechadas e algumas abertas, mas em menor dimensão, para permitir um equilíbrio e não 

saturar os respondentes. Este procedimento tem vantagens quando se pretende realizar 

uma investigação interpretativa, que quer dar voz aos participantes. Nas questões cujas 

respostas se baseiam em escalas do tipo likert, optou-se por apresentar opções em

número par, para assim se evitar a tendência de resposta central. Pela natureza do tema, 

pretende-se que os alunos manifestem uma opinião e não sejam levados a escolher a 

resposta mais fácil.

O questionário aplicado aos alunos ditos problemáticos foi feito de uma forma 

directa. Os inquiridos preencheram o questionário na presença da investigadora, numa 

sala própria, escolhida para o efeito, sem a presença de outras pessoas e em horário 

definido por ambas as partes. Antes do preenchimento foi explicada a finalidade. Os 

inquiridos demoraram cerca de 15 a 20 minutos a preencher o questionário, não 

evidenciando nenhuma dificuldade na compreensão ou no preenchimento do mesmo.

2.6.2. Recolha documental

Para Guba e Lincon (1981), a recolha documental revela-se importante para 

complemento de outros instrumentos. Segundo Lüdke e André (1986), a recolha 

documental é uma fonte de informação e um complemento de outros instrumentos de 

recolha de dados, isto porque não só traz informação contextualizada, como ela própria 

fornece informação sobre o contexto em estudo. Como salienta Patton (1990), esta 

recolha possibilita ter o acesso ao conhecimento de percursos, trajectos e 

acontecimentos anteriores à própria investigação. A facilidade de acesso a estes 

documentos rentabiliza e aumenta a qualidade da investigação.

Por documento entende-se qualquer material escrito que possa ser usado como 

fonte de informação (Hodder, 1998). Os documentos proporcionam um leque de 
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informações relevantes, quer para as questões de investigação quer para um 

conhecimento aprofundado da realidade em estudo. Uma das vantagens da utilização 

deste instrumento é que os documentos podem ser consultados várias vezes e em 

momentos diferentes. Permanecem no tempo, ao contrário dos alunos, que vão saindo 

da escola e entrando novos. 

Deste modo, vários documentos foram consultados, nomeadamente os registos 

biográficos dos alunos, para saber se se tratavam de alunos com histórias de insucesso 

académico, o conhecimento de moradas, para uma percepção exacta do local onde 

vivem, dos bairros que habitam. Foram consultados os processos individuais dos alunos, 

assim como as participações disciplinares que o director de turma entregou no conselho 

executivo. O conteúdo das participações disciplinares foi tratado através de categorias 

de análise.

2.6.3. Conversas informais

Este estudo de caso efectua-se no local onde exercemos funções docentes e, 

simultaneamente, de vice-presidente do conselho executivo, na área de alunos. Por 

exercermos funções de gestão, foi fundamental estabelecer conversas informais com 

estes alunos, para reorçar um clima de proximidade que, aliás, já existia. As conversas 

informais permitiram uma maior proximidade (Bogdan e Biklen, 1994), uma partilha de 

momentos, conversas e desabafos, com vista não só à recolha de dados, mas também a 

criar laços e pontes para que a investigação fosse aceite com a maior naturalidade 

possível. 

As conversas informais revelaram-se surpreendentes e, sem estarmos à espera, 

tornaram-se muito relevantes e permitiram recolher informação abundante. Conversas 

informais com alunos, com professores e, especialmente, com directores de turma. 

Escutamos histórias de alunos e sobre os alunos. Relatos sobre condições de vida, 

famílias e ausência de famílias, dificuldades de várias naturezas e o relacionamento dos 

alunos entre si, com os professores e com esta escola. O mesmo sucedeu com as 

auxiliares da acção educativa que, estando nos pavilhões onde as actividades lectivas 

decorrem, conseguem ter uma visão e uma perspectiva específica de alunos e do seu 

relacionamento social e afectivo, em particular dos considerados problemáticos. 

Percebemos que todos, professores, alunos e funcionários, têm histórias para 

contar. Todos precisam de ser ouvidos e estão sedentos disso. Assim, a disponibilidade 
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para ouvir passou a ser fundamental. Desabafos na sala de professores sobre alunos 

ditos insuportáveis foram muito interessantes para o cruzamento de informações e para 

a constatação da relação entre os desabafos e as consequências institucionais.

Antes de iniciar a investigação tínhamos a percepção de que estas conversas 

teriam que ser, às vezes, provocadas, sugeridas, ou incentivadas, para surtir efeito. 

Agora, após o trabalho empírico, percebemos que a proximidade da relação humana e 

profissional e a disponibilidade para o outro, favorece incomensuravelmente a partilha 

de informação, que ia sendo registada no diário de bordo.

2.6.4. Diário de bordo

O diário de bordo (DB) foi escrito durante o espaço temporal em que decorreu a 

recolha de dados, momento particularmente importante para o investigador. Para além 

do registo sobre os outros, o diário é o lugar de excelência de registo de algumas 

conversas informais, o registo de emoções e expectativas, desabafos e ansiedades, quer 

dos participantes quer do próprio investigador. A escrita corresponde a um momento de 

pausa reflexiva, em que o próprio também toma consciência das dúvidas, questões e de 

outras interrogações que vão surgindo no desenrolar deste processo de investigação.

Para além de registos – notas de campo – também se transmite e comunicam

emoções, interpretações e impressões. O diário de bordo, mais do que a mera descrição, 

é o lugar de desabafos e reflexões pessoais. Em conjunto com outros instrumentos de 

recolha de dados, este diário pode permitir uma compreensão holística dos fenómenos 

em estudo (Kumpulainen, Hmelo-Silver, & César, 2009).

2.7. PROCEDIMENTOS

2.7.1. Recolha de dados

Após a obtenção de todas as autorizações formais, demos início ao trabalho 

empírico. A primeira preocupação foi identificar os participantes do estudo. O 

questionário preliminar (ver Anexo 1), respondido pelos directores de turma, foi 

construído e aplicado no final do 2º período, em Março de 2008. A escolha deste 
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período lectivo foi feita por se considerar que, nesta fase do ano lectivo, o director de 

turma já apropriou um conhecimento razoável da turma e dos alunos, o que lhe permite 

responder com um conhecimento sólido, que não teria no início do ano lectivo. 

Considerámos prematuro questionar sobre formas de actuação desajustadas no início do 

ano lectivo, uma vez que ainda não haveria tempo suficiente para um conhecimento 

profundo dos alunos. Além disso, a experiência diz-nos que o início do ano lectivo é um 

período de adaptação a novos horários, novos professores, novos alunos, novos colegas 

e, muitas vezes, a uma nova escola. Portanto, perante o problema e questões de estudo 

escolhidas, o 2º período afigurava-se como o mais desejável para iniciar o trabalho 

empírico.

Se, em qualquer relação, é necessário tempo para tecer os encontros e 

desencontros, também na relação professor/aluno e, na relação aluno/escola, é 

necessário tempo para ambos se darem a conhecer. Se o início do ano seria precipitado e 

superficial, também o fim do ano poderia trazer consigo fenómenos de cansaço e 

desgaste. Por todas estas razões, o 2º período revelou-se o período ideal para efectuar 

esta recolha de dados. 

Após o tratamento deste questionário preliminar, procedemos à triangulação 

entre os resultados obtidos, ou seja, as respostas dos directores de turma e as 

participações disciplinares que tinham sido entregues pelos mesmos, no conselho 

executivo. Optámos por incluir todos os alunos mencionados em pelo menos um dos 

três critérios de selecção para o estudo e, deste modo, obtivemos os participantes num 

total de 32, aos quais foi aplicado o questionário (ver Anexo 2). 

2.7.2. Tratamento e análise de dados 

O tratamento e a análise de dados não consistem num mero somatório de dados 

obtidos. A tarefa de analisar e interpretar dados implica uma sistematização do que foi 

recolhido, a divisão e identificação de categorias, a interpretação de acordo com as 

evidências obtidas e a capacidade de cruzar resultados, separando o importante do 

acessório e reconstituindo, no final, o caso estudado (Patton, 1990). O processo de 

análise e interpretação dos dados consiste em “dar sentido a quantidades massivas de 

dados, reduzir o volume de informação, identificar padrões significativos, e construir 

uma estrutura para comunicar a essência do que os dados revelam” (Patton, 1990, pp. 

371-372).
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É necessário interpretar com coerência e fundamentação, compreender as 

relações entre as várias categorias e procurar responder às questões do estudo, ainda 

que, numa abordagem interpretativa, as respostas sejam parciais e provisórias. Merriam 

(1988) considera que “ (…) a análise de dados é o processo através do qual se dá 

sentido aos dados recolhidos” (p. 127). É um processo complexo, que terá que ser, na 

fase final, sintetizado e comunicado, uma vez que um dos objectivos da investigação é a 

partilha de conhecimentos.

Segundo Stake (1995/2007), “ (…) não existe um momento particular para o 

início da análise de dados” (p. 87). Porém, nesta investigação, o tratamento e a análise 

de dados intensificou-se após termos completado a recolha dos dados. No início, 

fizemos um tratamento de dados preliminar, nomeadamente construindo tabelas, em 

Excel, para introduzir os dados referentes aos diversos alunos sinalizados como casos 

problemáticos, segundo os critérios explicitados. Porém, as decisões quanto ao

tratamento estatístico, bem como quanto às categorias indutivas, para as questões de 

resposta aberta, foram posteriores à conclusão da recolha de dados.

A análise dos dados é o processo sistemático de busca e de organização dos 

dados obtidos. A qualidade e o rigor exigem uma triangulação dos vários instrumentos e 

dos vários dados, para melhor podermos iluminar o fenómeno em estudo. É um trabalho 

interpretativo, que exige uma preocupação constante de rigor, exactidão, coerência, 

fundamentação e pertinência. Este trabalho deve ser baseado em evidências e não em 

suposições (Yin, 2005). Assim, o conhecimento dos investigadores, quer de estudos 

anteriores ou de teorias sobre o tema, são um contributo importante, que não deve ser 

desprezado para a interpretação do contexto que se está a estudar, das situações 

concretas e do conhecimento que se pretende cada vez mais fundo do fenómeno em 

estudo.

A análise dos dados iniciou-se com o questionário preliminar aos directores de 

turma. Após a definição dos participantes, fomos recolher informação nos registos 

biográficos a fim de aumentar o conhecimento sobre os mesmos, em especial conhecer 

o seu passado escolar. A recolha documental foi importante, nomeadamente a leitura 

das participações disciplinares, para conhecer melhor a natureza das queixas e 

identificar várias categorias de análise.

Após a aplicação do questionário aos alunos, procedemos ao tratamento, com o 

auxílio da folha de cálculo Excel, 2007. A tradução do questionário em tabela de dados 

permite-nos uma análise multifacetada, uma vez que temos, ao mesmo tempo, uma 
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visão do todo e das partes. Para além disso, permite-nos ter uma primeira visão das 

características dos participantes.

O tratamento estatístico, numa primeira fase, foi importante para o 

conhecimento dos dados. Assim, recorremos a uma estatística descritiva, com o recurso 

a tabelas e gráficos, assim como testes: χ2, Kruskall-Wallis ou correlações de Pearson, 

para cruzamento de variáveis. Esta análise quantitativa não visa a mera descrição do 

fenómeno em estudo, mas o seu conhecimento mais fino. Numa escola com problemas 

de indisciplina e de violência escolar ou, pelo menos, com fama disso, pareceu-nos 

indicado, iniciar o tratamento dos dados de uma forma quantitativa para dimensionar o 

fenómeno e, assim, contribuir para uma contextualização precisa do fenómeno em 

estudo. Parece-nos que não se pode actuar de forma mais adaptada sem conhecer, de 

forma fina; por isso, este retrato, que caracteriza a Fase 1 deste estudo e de que se ocupa 

esta dissertação de mestrado, pareceu-nos essencial, para ultrapassarmos o “acho que”, 

que caracteriza tantas conversas relacionadas com fenómenos educativos.

A Fase 1, ao permitir uma compreensão mais aprofundada do que estava em 

questão, nomeadamente em termos organizacionais e interpessoais, permitiu-nos decidir 

sobre como estruturar os guiões das entrevistas semi-estruturadas, que pretendemos 

realizar na Fase 2 desta investigação. Mas será o conjunto das Fases 1 e 2 que nos 

permitirá, vir a agir, de forma mais adequada às necessidades e características da cultura 

daquela escola, bem como dos agentes educativos que nela participam. Assim, vemos a 

dissertação de mestrado como o início de um percurso, que queremos continuar a 

percorrer.
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CAPÍTULO 3

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Não existe nenhuma fonte derradeira do 
conhecimento. Qualquer fonte, qualquer 
achega é bem-vinda, muito embora seja 
também objecto de verificação crítica.

(Popper, 1989, p. 57)

Começamos por apresentar alguns dados de natureza quantitativa para termos a 

noção do fenómeno em estudo e para melhor compreendermos a sua real dimensão, 

como se de um retrato detalhado se tratasse. É este o passo que constitui esta dissertação 

de mestrado. Mas outros se seguirão, até este estudo de caso se considerar terminado.

Os participantes deste estudo são todos os alunos considerados como 

problemáticos nesta escola, de acordo com os critérios estipulados. É sobre este grupo 

que se centra o objecto de estudo desta investigação. Queremos conhecer os motivos da 

indisciplina ou da violência e ter acesso às interpretações dos diversos agentes 

educativos sobre estas formas de actuação.

É de referir que, nesta escola, todas as participações disciplinares são entregues 

ao director de turma. No entanto só as participações consideradas graves ou muito 

graves são, posteriormente, encaminhadas para o presidente do conselho executivo, para 

actuação superior e só estas foram tidas em conta neste estudo. Assim, sempre que 

falamos em participações disciplinares, estamos a referir-nos às participações graves, 

que foram encaminhadas superiormente. 

Uma vez definidos os participantes do estudo foi sobre eles que nos centrámos. 

Fomos conhecê-los, caracterizá-los, saber quem são, saber onde vivem, que idade têm, 

que ano frequentam e qual o seu género, se têm tido acesso ao sucesso escolar, que 

expectativas têm em relação à escola e como vêem os professores, as aulas e o exercício 

da autoridade.



3.1. CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES: 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

3.1.1. Género

Os dados demográficos dão acesso a várias características dos participantes. 

Ficamos a saber que os alunos 

género masculino (75%, ou seja, 24 alunos), enquanto o género feminino 

cerca de um quarto dos alunos (25%, ou seja

Gráfico 1 - Categorização dos

Também nas participações disciplinares algo d

maioria dos alunos, alvo de participações disciplinares graves

No ano lectivo 2006/2007 apenas 15% das participações eram referentes ao 

género feminino, enquanto no ano lectivo seguinte, ano deste estudo, as participações 

referentes ao género feminino subiram para 25%. Este aumento de percentagem não 

significa um aumento em termos 

número total de participações discipli

para 40, no ano lectivo seguinte

25%
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CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES: 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

dados demográficos dão acesso a várias características dos participantes. 

Ficamos a saber que os alunos considerados problemáticos são maioritariamente do 

(75%, ou seja, 24 alunos), enquanto o género feminino 

dos alunos (25%, ou seja, 8 alunos), (ver Gráfico 1).

Categorização dos participantes quanto ao género

rticipações disciplinares algo de semelhante se verifica, pois a 

alvo de participações disciplinares graves, são do género masculino

2006/2007 apenas 15% das participações eram referentes ao 

género feminino, enquanto no ano lectivo seguinte, ano deste estudo, as participações 

referentes ao género feminino subiram para 25%. Este aumento de percentagem não 

significa um aumento em termos absolutos, mas só em termos relativos, uma vez que o 

número total de participações disciplinares, no ano lectivo 2006/2007, foi

o ano lectivo seguinte, ou seja, em 2007/2008.

75%

Género

1- Masculino (24 
alunos)

2- Feminino (8 alunos)
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3.1.2. Ano de escolaridade 

Gráfico 2 - Distribuição 

Em relação aos anos de escolaridade em que existem casos identificados de 

indisciplina e/ou violência (7º ano ao 10º ano de escolaridade), estes distribuem

forma quase equitativa: 7º ano 

alunos - 28%; 10º ano - 7 alunos 

nenhum director de turma assinalou problemas de discipl

verificámos que não existem participações disciplinares envolvendo alunos d

de escolaridade.

Em relação à totalidade de números de 

de escolaridade regista um maior número de alunos (125 alunos), enquanto, no 10º ano 

de escolaridade apenas temos 70 alunos. O

escolaridade é bastante semelhante

de alunos indisciplinados é semelhante, em todos os anos representados. 

participações disciplinares regista

uma diminuição progressiva até ao 10º ano de escolaridade

3.1.3. Idade

Estes alunos considerados problemáticos distribuem

escolaridade. As idades estão compreendidas entre os 14 e os 20 anos. Qu

distribuição por idade, ela diminui nos alunos mais velhos, ou seja, de 19 e 20 anos. De 

28%

Anos de escolariedade
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3.1.2. Ano de escolaridade 

buição por anos de escolaridade

Em relação aos anos de escolaridade em que existem casos identificados de 

indisciplina e/ou violência (7º ano ao 10º ano de escolaridade), estes distribuem

forma quase equitativa: 7º ano - 8 alunos - 25%; 8º ano - 8 alunos -

7 alunos - 22% (ver Gráfico 3). Em relação ao 11º e 12º ano, 

nenhum director de turma assinalou problemas de disciplina e, simultaneamente, 

mos que não existem participações disciplinares envolvendo alunos d

Em relação à totalidade de números de aluno por ano lectivo na escola o 8º ano 

de escolaridade regista um maior número de alunos (125 alunos), enquanto, no 10º ano 

de escolaridade apenas temos 70 alunos. O número de alunos do 7º

escolaridade é bastante semelhante, cerca de uma centena de alunos. Porém o

de alunos indisciplinados é semelhante, em todos os anos representados. 

participações disciplinares regista-se um maior número de participações n

uma diminuição progressiva até ao 10º ano de escolaridade, onde são escassas.

Estes alunos considerados problemáticos distribuem-se entre o 7º e o 10º ano de 

escolaridade. As idades estão compreendidas entre os 14 e os 20 anos. Qu

distribuição por idade, ela diminui nos alunos mais velhos, ou seja, de 19 e 20 anos. De 

25%

25%28%

22%

Anos de escolariedade

7º ano (8 alunos)

8º ano (8 alunos)

9º ano (9 alunos)

10ºano (7 alunos)
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qualquer modo, nos participantes deste estudo não encontramos uma correspondência 

entre o ano de escolaridade e a idade, o que não nos possibilita estabelecer r

claras. Por exemplo, no 8º ano de escolaridade temos alunos com idades entre os 15 e os 

19 anos, apesar da idade esperada de

a idade esperada e a maioria

Gráfico 3 - Distribuiç
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qualquer modo, nos participantes deste estudo não encontramos uma correspondência 

entre o ano de escolaridade e a idade, o que não nos possibilita estabelecer r

claras. Por exemplo, no 8º ano de escolaridade temos alunos com idades entre os 15 e os 

apesar da idade esperada de 13/14 anos. Portanto, todos são mais velhos do que 

esperada e a maioria tem três ou mais anos do que o esperado

Distribuição dos participantes por idades

Tal como observamos no Gráfico 4, não se trata de um caso exclusivo do 8º ano 

Também nenhum aluno do 7º ano de escolaridade apresenta a idade 

seria de 12/13 anos. 

Gráfico a duas variáveis: ano de escolaridade e idade
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qualquer modo, nos participantes deste estudo não encontramos uma correspondência 

entre o ano de escolaridade e a idade, o que não nos possibilita estabelecer relações 

claras. Por exemplo, no 8º ano de escolaridade temos alunos com idades entre os 15 e os 

14 anos. Portanto, todos são mais velhos do que 
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Ao cruzar o ano de escolaridade com a idade

desajustamento nos alunos, considerados problemáticos

Se relacionarmos a idade com

feminino tem idades mais baixas

tem um menor número de participações que o género masculino

Gráfico 5 - Gráfico 

Observamos que nenhuma rapariga tem 18 ou mais anos e que cerca de 2/3

14/15 anos, enquanto cerca de 1/3 dos rapazes têm 18/19 anos e a moda está nos 16/17 

anos.

3.1.4. Nacionalidade

Em relação há nacionalidade 

nacionalidades, onde nenhuma assume uma relevância em particular. Estas 

nacionalidades não esgotam, mas reflectem, as nacionalidades existentes na população 

desta escola (ver Gráfico 6).
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Ao cruzar o ano de escolaridade com a idade observa

os alunos, considerados problemáticos, em particular no ensino básico

Se relacionarmos a idade com o género, podemos perceber que o género 

feminino tem idades mais baixas, relativamente ao género masculino e, como já vimos

um menor número de participações que o género masculino (ver Gráfico 5
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nacionalidades não esgotam, mas reflectem, as nacionalidades existentes na população 

15 anos

17 anos

19 anos

21 anos



Gráfico 6 - Categorização dos

Assim, com nacionalidade portuguesa temos 13 alunos (40,6%), com 

nacionalidade angolana temos sete alunos (2

(21,8%), guineenses são dois (6

nacionalidade santomense

aluno de nacionalidade francesa (3,1%). 

De realçar que, na população total da escola, para além destas nacionalidades, 

encontramos, também as segu

moldava, ucraniana e romena.

Para além da nacionalidade, interessou

em Portugal, ou não. Quisemos saber se alunos de outras naciona

nomeadamente de países de expressão portuguesa, são alunos que têm

Portugal, ou são alunos que já viveram noutros países.

Mais de metade dos alunos já viveram

recém-chegados ao nosso país.

6,30%

3,10%

21,80%

3,10%

90

egorização dos participantes, quanto à nacionalidade

Assim, com nacionalidade portuguesa temos 13 alunos (40,6%), com 

angolana temos sete alunos (21,8%). Os alunos de Cabo Verde são

guineenses são dois (6,3%), e, em menor percentagem, temos um aluno de 

(3,1%), um aluno de nacionalidade brasileira (3,1%) e um 

aluno de nacionalidade francesa (3,1%). 

na população total da escola, para além destas nacionalidades, 

encontramos, também as seguintes nacionalidades: indiana, chinesa, paquistanesa, 

moldava, ucraniana e romena. Nenhuma destas foi reportada.

Para além da nacionalidade, interessou-nos saber se estes alunos sempre viveram 

em Portugal, ou não. Quisemos saber se alunos de outras naciona

nomeadamente de países de expressão portuguesa, são alunos que têm

Portugal, ou são alunos que já viveram noutros países. (ver Gráfico 7).

is de metade dos alunos já viveram noutros países, e, alguns deles, são alunos 

ao nosso país.

40,60%

21,80%

3,10% 3,10%

Nacionalidade
Portuguesa (13 
alunos)
Angolana (7 alunos)

Guiniense (2 alunos)

Brasileira (1 aluno)

Cabo-verdiana (7 
alunos)

São Tomense (1 
aluno)
Francesa (1 aluno)

Assim, com nacionalidade portuguesa temos 13 alunos (40,6%), com 

%). Os alunos de Cabo Verde são sete

entagem, temos um aluno de 

(3,1%), um aluno de nacionalidade brasileira (3,1%) e um 

na população total da escola, para além destas nacionalidades, 

intes nacionalidades: indiana, chinesa, paquistanesa, 

nos saber se estes alunos sempre viveram 

em Portugal, ou não. Quisemos saber se alunos de outras nacionalidades, 

nomeadamente de países de expressão portuguesa, são alunos que têm vivido em 

, e, alguns deles, são alunos 

Angolana (7 alunos)

Guiniense (2 alunos)

Brasileira (1 aluno)

verdiana (7 

São Tomense (1 

Francesa (1 aluno)



Gráfico 7 - Categorização dos

Percebemos que são os alunos de nacionalidade portuguesa e angolana os que, 

em maior percentagem, sempre viv

Gráfico 8 - Gráfico a

noutros países

46,90%

40,60%

21,80%

91%

71%

9%

91

Categorização dos participantes quanto aos países em que já viveram

Percebemos que são os alunos de nacionalidade portuguesa e angolana os que, 

em maior percentagem, sempre viveram em Portugal (ver Gráfico 8).

Gráfico a três variáveis: nacionalidade/Sempre viveu em P

53,10%

Onde viveu

1- Sempre viveu em 
Portugal (17 alunos)

2- Já viveu noutros 
países (15 alunos)

21,80%

6,30% 3,10%

21,80%

3,10% 3,10%

71%

29%

100% 100% 100% 100% 100%

Nacionaliade

Sempre viveu em Portugal %

Já viveu noutros países %

em que já viveram

Percebemos que são os alunos de nacionalidade portuguesa e angolana os que, 

Sempre viveu em Portugal/Já viveu 

Sempre viveu em 
Portugal (17 alunos)

Já viveu noutros 
países (15 alunos)

Sempre viveu em Portugal %

Já viveu noutros países %



3.1.5. Anos de frequência nesta escola

Apesar de termos uma distribuição por vários anos de escolaridade, várias 

nacionalidades e várias idades, existe um conjunto

esta escola nesse mesmo ano lectivo, independentemente do ano de escolaridade

frequentam. Após um ou dois anos de permanência desses alunos nesta escola, os 

problemas disciplinares parecem diminuir, ou até mesmo de

        Gráfico 9 - Categorização dos

escola

Dos alunos reportados como apresentando episód

violência, 24 (75%) chegaram

(2007/2008), 6 alunos (18, 8%) que já se encontram a frequentar esta escola há t

e apenas 2 alunos (6,2%) a 

Ao cruzarmos a variável

à escola, observamos que os al

aqueles que estão há menos tempo na escola:

respectiva crosstabulations,

18,80%

6,20%

Anos de frequência nesta escola
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3.1.5. Anos de frequência nesta escola

Apesar de termos uma distribuição por vários anos de escolaridade, várias 

nacionalidades e várias idades, existe um conjunto significativo de alunos que chegou a 

esta escola nesse mesmo ano lectivo, independentemente do ano de escolaridade

. Após um ou dois anos de permanência desses alunos nesta escola, os 

problemas disciplinares parecem diminuir, ou até mesmo desaparecer (ver Gráfico 9

Categorização dos participantes quanto ao número de anos que frequenta esta 

rtados como apresentando episódios de indisciplina e/ou 

chegaram pela primeira vez a esta escola no início d

, 6 alunos (18, 8%) que já se encontram a frequentar esta escola há t

a frequentam há quatro ou mais anos.

Ao cruzarmos a variável há quantos anos frequenta a escola vs.

que os alunos que gostam pouco da escola são

estão há menos tempo na escola: um ou dois anos. A Tabela 1 apresenta a 

crosstabulations, onde se observam os valores do cruzamento indi

75%

6,20%

Anos de frequência nesta escola

1 a 2 anos (24 alunos)

3 a 4 anos (6 alunos)

4 ou + anos (2 alunos)

Apesar de termos uma distribuição por vários anos de escolaridade, várias 

significativo de alunos que chegou a 

esta escola nesse mesmo ano lectivo, independentemente do ano de escolaridade que 

. Após um ou dois anos de permanência desses alunos nesta escola, os 

(ver Gráfico 9).

anos que frequenta esta 

ios de indisciplina e/ou 

escola no início deste ano lectivo 

, 6 alunos (18, 8%) que já se encontram a frequentar esta escola há três anos 

vs. sentimento face 

são, precisamente,

A Tabela 1 apresenta a 

os valores do cruzamento indicado.

1 a 2 anos (24 alunos)

3 a 4 anos (6 alunos)

4 ou + anos (2 alunos)



Tabela 1 - Crosstabulation: Somatório das pontuações referentes à questão 
escola vs. sentimento face à escola

Observamos, na Tabela 1

um ano, temos 10 alunos que gostam pouco da escola. À medida que a permanência na 

escola aumenta, parece também aumentar o gosto pela

3.1.6. (In)Sucesso

Após a confirmação

alunos não têm, no percurso escolar, histórias de insucesso académico

ocorrido, pelo menos, uma retenção. Apenas dois alunos do 10º ano (6%) apresentam a 

idade esperada, ou seja, neste caso, 15 anos

Gráfico 10 - Categorização dos

Há quantos anos 

frequenta a escola Não 

Gosta

1 a 2 anos

3 a 4 anos

4 ou mais anos

Total

93

: Somatório das pontuações referentes à questão há quantos anos frequenta a 
face à escola

na Tabela 1, que, dos alunos que frequentam a escola apenas há 

um ano, temos 10 alunos que gostam pouco da escola. À medida que a permanência na 

escola aumenta, parece também aumentar o gosto pela escola.

Sucesso

Após a confirmação nos registos biográficos, observamos que a

percurso escolar, histórias de insucesso académico

ocorrido, pelo menos, uma retenção. Apenas dois alunos do 10º ano (6%) apresentam a 

a, ou seja, neste caso, 15 anos (ver Gráfico 10). 

Categorização dos participantes quanto ao sucesso/insucesso 

94%

6%

Retenções

1- alunos com retenções (30 
alunos)

2- alunos sem retenções (2 
alunos)

Sentimento perante a escola

Não 

Gosta

Gosta 

pouco Gosta

Gosta 

muito

0 10 12 2

0 0 4 3

0 1 1 0

0 11 17 4

há quantos anos frequenta a 

alunos que frequentam a escola apenas há 

um ano, temos 10 alunos que gostam pouco da escola. À medida que a permanência na 

vamos que apenas dois 

percurso escolar, histórias de insucesso académico, em que tenha 

ocorrido, pelo menos, uma retenção. Apenas dois alunos do 10º ano (6%) apresentam a 

quanto ao sucesso/insucesso 

alunos com retenções (30 

alunos sem retenções (2 

Total

24

6

2

32



3.2

Em relação ao modo como os alunos

escola e com a comunidade educativa, procurámos saber como a relação afectiva se 

estabelece, distinguindo aquilo que eles gostam mais e o que gostam menos. Perante a 

seguinte listagem: escola, pr

substituição, visitas de estudo, actividades extra curriculares e biblioteca, os alunos 

assinalaram as respostas, a partir de uma escala de

até gosto muito (4). Questionámos o grau de

escola, às aulas, aos professores, funcionários, entre outros, para compreendermos o que 

eles consideram importante, ou não, identificando, ainda,

correspondência entre o que se considera importante e 

3.2.1 Representação social

Os participantes reconhecem, de modo inequívoco, importância à Escola, nas 

suas vidas. A Escola é relevante

Porém, este reconhecimento da

relação directa e afectiva com a escola 

Gráfico 11 - Grau de importância atribuído à Escola

62,50%

Grau de importância da Escola
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3.2. RELAÇÃO ALUNO/ESCOLA

Em relação ao modo como os alunos ditos problemáticos se relacionam com a 

escola e com a comunidade educativa, procurámos saber como a relação afectiva se 

estabelece, distinguindo aquilo que eles gostam mais e o que gostam menos. Perante a 

seguinte listagem: escola, professores, colegas, funcionários, aulas, intervalos, aulas de 

substituição, visitas de estudo, actividades extra curriculares e biblioteca, os alunos 

a partir de uma escala de likert, 1 a 4, de não gosto nada (1) 

Questionámos o grau de importância que os alunos atribuem à 

escola, às aulas, aos professores, funcionários, entre outros, para compreendermos o que 

consideram importante, ou não, identificando, ainda, se existe alguma 

correspondência entre o que se considera importante e aquilo de que se gosta.

3.2.1 Representação social da escola 

Os participantes reconhecem, de modo inequívoco, importância à Escola, nas 

Escola é relevante para todos e, para a maioria, é mesmo 

Porém, este reconhecimento da importância da Escola, em geral, não se traduz na 

relação directa e afectiva com a escola que frequentam, em particular. 

Grau de importância atribuído à Escola

0% 0%

37,50%

Grau de importância da Escola
1 - Nenhuma 
importância (0 alunos)

2 - Pouca importância 
(0 alunos)

3 - Alguma 
importância (12 
alunos)
4 - Muita impotância 
(20 alunos)

problemáticos se relacionam com a 

escola e com a comunidade educativa, procurámos saber como a relação afectiva se 

estabelece, distinguindo aquilo que eles gostam mais e o que gostam menos. Perante a 

, aulas, intervalos, aulas de 

substituição, visitas de estudo, actividades extra curriculares e biblioteca, os alunos 

1 a 4, de não gosto nada (1) 

importância que os alunos atribuem à 

escola, às aulas, aos professores, funcionários, entre outros, para compreendermos o que 

se existe alguma 

aquilo de que se gosta.

Os participantes reconhecem, de modo inequívoco, importância à Escola, nas 

para todos e, para a maioria, é mesmo muito relevante. 

em geral, não se traduz na 

importância (0 alunos)

Pouca importância 

Muita impotância 



Nenhum destes alunos afirmou que a Escola não tinha nenhuma importância, ou 

sequer, pouca importância. Para todos a Escola representa algo de importante na sua 

vida e para o futuro (ver Gráfico 11

. 

3.2.2 Relação afectiva: aluno(a)/

Para acedermos à relação afect

modo a identificarmos se gosta, ou não, da

seguintes resultados: 

Gráfico 12 – Categorização dos participantes em relação ao gosto

Nenhum aluno afirma não gostar nada desta

que afirmam que gostam p

escola e quatro alunos (12,6%) afirmam que gostam muito. A soma dos que gostam da 

escola e dos que gostam muito ultrapassa os 65% dos participantes.

Para aprofundar estes re

entre o sentimento face à escola

atribuem à Escola (representação social). A

Observa-se que os alunos que gostam 

esta organização. Os alunos que afirmam que gostam da escola reconhecem importância 

ou até muita importância à Escola.

53%

12,60%

95

Nenhum destes alunos afirmou que a Escola não tinha nenhuma importância, ou 

equer, pouca importância. Para todos a Escola representa algo de importante na sua 

(ver Gráfico 11)

.2 Relação afectiva: aluno(a)/escola

Para acedermos à relação afectiva que o aluno estabelece com esta

ificarmos se gosta, ou não, da escola onde se encontra,

Categorização dos participantes em relação ao gosto por esta escola

aluno afirma não gostar nada desta escola. Temos 11 alunos

que gostam pouco, enquanto a maioria 17 alunos (53,1%), diz gostar da 

escola e quatro alunos (12,6%) afirmam que gostam muito. A soma dos que gostam da 

escola e dos que gostam muito ultrapassa os 65% dos participantes.

Para aprofundar estes resultados pareceu-nos importante efectuar o cruzamento 

sentimento face à escola (relação afectiva) vs. importância que os alunos 

(representação social). A Tabela 2 permite analisar tendências. 

se que os alunos que gostam pouco da escola reconhecem pouca importância a 

esta organização. Os alunos que afirmam que gostam da escola reconhecem importância 

ou até muita importância à Escola.

0%

34,30%

Gosto da escola

1 - não gosto nada (0 alunos)

2 - gosto pouco (11 alunos)

3 - gosto  (17 alunos)

4 - gosto muito (4 alunos)

Nenhum destes alunos afirmou que a Escola não tinha nenhuma importância, ou 

equer, pouca importância. Para todos a Escola representa algo de importante na sua 

iva que o aluno estabelece com esta escola, de 

onde se encontra, obtivemos os 

por esta escola

escola. Temos 11 alunos (34,3%)

, enquanto a maioria 17 alunos (53,1%), diz gostar da 

escola e quatro alunos (12,6%) afirmam que gostam muito. A soma dos que gostam da 

nos importante efectuar o cruzamento 

importância que os alunos 

permite analisar tendências. 

pouco da escola reconhecem pouca importância a 

esta organização. Os alunos que afirmam que gostam da escola reconhecem importância 

não gosto nada (0 alunos)

gosto pouco (11 alunos)

gosto muito (4 alunos)



Tabela 2 - Crosstabulation: Somatório das pontuações referentes ao 
perante a escola que frequenta vs.

Sentimento face 

sua escola Nenhuma 

importância

Não gosta 0

Gosta pouco 0

Gosta 0

Gosta muito 0

Total 0

De qualquer forma,

é mais forte do que a relação afectiva com a escola

níveis menos elevados do que a importância atribuída à Escola. 

ou gostam pouco, dividem

seis consideram que é mui

respondem, igualmente, que a Escola é muito importante.

Esta questão foi complementada com outras questões do mesmo âmbito, em que 

os participantes classificam a 

professores, os funcionários, os colegas, as i

(nada simpáticos até muito simpáticos).

Gráfico 13 - Categorização dos

53,10%

21,90%

Grau de simpatia da escola
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Somatório das pontuações referentes ao sentimento que os alu
vs. a importância que atribuem à Escola

Importância atribuída à Escola

Nenhuma 

importância

Pouca 

importância Importante

Muito 

Importante

0 0 0 0

0 0 5 6

0 0 7 10

0 0 0 4

0 0 12 20

é possível observarmos que a representação social da escola 

a relação afectiva com a escola que, ainda que positiva, apresenta 

níveis menos elevados do que a importância atribuída à Escola. Os alunos que gostam

ou gostam pouco, dividem-se: cinco alunos consideram que a Escola é importante;

seis consideram que é muito importante. Apenas aqueles que gostam muito da escola 

respondem, igualmente, que a Escola é muito importante.

Esta questão foi complementada com outras questões do mesmo âmbito, em que 

os participantes classificam a escola, a turma, o clima de escola, as aulas, os 

ionários, os colegas, as instalações, a partir de uma esca

(nada simpáticos até muito simpáticos).

Categorização dos participantes em relação ao grau de simpatia pela escola

0%

25%

53,10%

21,90%

Grau de simpatia da escola

1 - Nada simpática (0 alunos)

2 - Pouco simpática (8 
alunos)

3- Simpática (17 alunos)

4 - Muito simpática (7 alunos)

sentimento que os alunos têm 

Total
Muito 

Importante

0

11

17

4

32

é possível observarmos que a representação social da escola 

ainda que positiva, apresenta 

s alunos que gostam,

deram que a Escola é importante; e 

gostam muito da escola 

Esta questão foi complementada com outras questões do mesmo âmbito, em que 

la, as aulas, os 

nstalações, a partir de uma escala de 1 a 4 

ao grau de simpatia pela escola

Nada simpática (0 alunos)

Simpática (17 alunos)

Muito simpática (7 alunos)
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Em relação à escola e aos afectos desenvolvidos entre os alunos e a organização 

escolar, observamos que a maioria, 17 alunos (53,1%), considera que a escola é 

simpática, um quarto dos alunos, ou seja, oito alunos (25%), considera pouco simpática 

e, um pouco menos (sete alunos, o que corresponde a 21,9%) considera muito 

simpática. Mas será que este dado é independente do género? Rapazes e raparigas têm o 

mesmo envolvimento emocional e desenvolvem o mesmo grau de afecto com a escola? 

Para tentar responder a estas interrogações fizemos o cruzamento do sentimento face à 

escola vs. o género dos alunos considerados problemáticos.

Tabela 3 - Crosstabulation: Somatório das pontuações referentes ao sentimento que os alunos têm face à 
Escola vs. o género dos alunos considerados problemáticos

Sentimento face 

à escola
Género Total

Feminino Masculino

Não gosta 0 0 0

Gosta pouco 5 6 11

Gosta 2 15 17

Gosta muito 1 3 4

Total 8 24 32

Pela observação da Tabela 3, das alunas que são consideradas problemáticas, mais de 

metade (cinco alunas em oito) gostam pouco da escola. Em relação ao género 

masculino, os alunos considerados problemáticos só uma minoria (seis alunos em 24) é 

que gosta pouco da escola.

3.2.3. Clima de escola

Como vimos no quadro de referência teórico, muitos autores salientam a 

importância do clima de escola. Ao pedirmos para os alunos classificarem o 

clima/ambiente de escola, observamos que seis alunos (18,8%) consideram o clima 

pouco simpático e, quatro alunos (12,5%) afirmam ser muito simpático. A maioria dos 

alunos, ou seja, 22 alunos (68,7%) afirma ser o clima simpático (ver Gráfico 14).



Gráfico 14 - Categorização dos

Ainda em relação à escola

relação às regras da escola

existentes.

Tabela 4 - Crosstabulation: Somatórios das pontuações referentes 
concordância com as regras da escola

As regras da 

escola são Não 

concordo

Nada claras 0

Pouco claras 1

Claras 0

Muito claras 0

1

Apesar de três alunos não terem respondido (temos 

não de 32), observamos, na Tabela 4

claras que, simultaneamente, afirmam concordarem pouco com as regras de escola. 

maioria dos alunos que consideram as regras claras ou, muito claras, afirmam a sua 

concordância face às mesmas.

68,70%

12,50%
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Categorização dos participantes em relação ao clima de escola

relação à escola, quisemos perceber o que estes alunos 

relação às regras da escola e perceber se existe adesão ou concordância com as regras 

: Somatórios das pontuações referentes às regras da escola são
concordância com as regras da escola

Concorda com as regras da escola

Não 

concordo

Concordo 

pouco Concordo

Concordo 

muito 

0 0 0 1

1 5 2 0

0 5 9 1

0 0 3 2

1 10 14 4

Apesar de três alunos não terem respondido (temos um total de 

na Tabela 4, que são os alunos que consideram as regras pouco 

claras que, simultaneamente, afirmam concordarem pouco com as regras de escola. 

alunos que consideram as regras claras ou, muito claras, afirmam a sua 

concordância face às mesmas.

0%

18,80%

68,70%

12,50%

Clima de escola

1 - Nada simpático (0 
alunos)

2 - pouco simpático (6 
alunos)

3 - Simpático (22 alunos)

4 - Muito simpático (4 
alunos)

em relação ao clima de escola

quisemos perceber o que estes alunos consideram em 

adesão ou concordância com as regras 

às regras da escola são vs. o grau de 

Total
Concordo 

muito 

1

8

15

5

29

um total de 29 respostas e 

que são os alunos que consideram as regras pouco 

claras que, simultaneamente, afirmam concordarem pouco com as regras de escola. A 

alunos que consideram as regras claras ou, muito claras, afirmam a sua 

Nada simpático (0 

pouco simpático (6 

Simpático (22 alunos)

Muito simpático (4 



3.2.4 Preferências

Se as aulas e os professores não são aquilo de que os alunos mais gostam, as 

relações interpessoais com os colegas e os intervalos, as

actividades extra-curriculares e os 

as suas preferências na escola.

respostas), depois gostam dos intervalos

extra curriculares (10 respostas)

gostam muito coloca os colegas em primeiro lugar e aulas de substituição em último.

3.3. RELAÇÃO ALUNO/PROFESSOR/AULA

3.3.1 Relação com os 

Os alunos reconhecem importância à Escola e também reconhecem importância 

aos professores, ainda que menor do que

Gráfico 15 - Categorização dos

professores

Porém, reconhecer importância não significa gostar. A maioria dos alunos 

afirma gostar dos professores, ainda que reconheça que lhes dá mais importância do que 

gosta deles (ver Gráficos 15 e 16
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Preferências

Se as aulas e os professores não são aquilo de que os alunos mais gostam, as 

relações interpessoais com os colegas e os intervalos, as visitas de estudos, as 

curriculares e os funcionários, são aquilo que os alunos elegem como 

na escola. Em primeiro lugar, os alunos preferem os

dos intervalos e visitas de estudo (14 respostas)

(10 respostas). A ordem decrescente de preferências daquilo que 

coloca os colegas em primeiro lugar e aulas de substituição em último.

3.3. RELAÇÃO ALUNO/PROFESSOR/AULA

3.3.1 Relação com os professores

Os alunos reconhecem importância à Escola e também reconhecem importância 

aos professores, ainda que menor do que em relação à Escola (ver Gráfico 15).

Categorização dos participantes em relação à importância atribuída aos 

Porém, reconhecer importância não significa gostar. A maioria dos alunos 

afirma gostar dos professores, ainda que reconheça que lhes dá mais importância do que 

gosta deles (ver Gráficos 15 e 16).
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Gráfico 16 - Categorização dos
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Categorização dos participantes quanto à relação afectiva com os

A relação afectiva destes alunos com os professores não é muito diferente da 

relação afectiva com a escola. Porém, existem dois alunos (6,2%), que não gostam nada 

dos professores, o que não acontecia com a escola. A maioria dos participantes a

,7%). Também aqui, se somarmos os alunos que gostam dos 

stam muito, temos um total de 68,8% (ver Gráfico 16

3.3.2 Relação com as aulas 

No que diz respeito às aulas, estas são mais apreciadas do que as aulas de 

substituição, mas estão longe de ser aquilo que os alunos mais gostam na escola.
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gostar e/ou gostar muito das aulas (ver Gráfico 17)
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Gráfico 17 - Categorização dos

Em relação às aulas e às aulas de substituição

não são parecidas. As aulas de substituição são aquilo que estes alunos menos gostam 

na escola. Parece existir consenso, ou seja, 22 alunos (68,8%) consideraram que não 

gostavam nada das aulas de substituição. 

gostar pouco, três alunos (9,3%)
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relação àquilo que menos gostam, também parece existir unanimidad

que mais gostam. 
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Categorização dos participantes quanto ao gosto pelas aulas

Em relação às aulas e às aulas de substituição (ver Gráfico 17 e 18

parecidas. As aulas de substituição são aquilo que estes alunos menos gostam 

na escola. Parece existir consenso, ou seja, 22 alunos (68,8%) consideraram que não 

das aulas de substituição. Enquanto seis alunos (18,8%)

pouco, três alunos (9,3%) responderam gostar das aulas e apenas um

muito das aulas de substituição Se existe unanimidade em 

relação àquilo que menos gostam, também parece existir unanimidade em relação àquilo 

Categorização dos participantes quanto ao gosto pelas aulas de substituição
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3.3.3. Relação entre pares de alunos

Os colegas são aquilo que os alunos elegeram como o que mais gostam da escola

(ver Gráfico 19).

       Gráfico 19 - Categorização dos
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inequívoco e é reconhecido, pela maioria, a sua importância na escola e no clima de 
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Relação entre pares de alunos

colegas são aquilo que os alunos elegeram como o que mais gostam da escola

Categorização dos participantes quanto à relação entre pares
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        Gráfico 20 - Categorização dos

funcionários

Temos 12 alunos (37,

afirmam ser muito importante o papel dos 

Em relação ao relacionamento com os 

alunos afirmam gostar dos funcionários da escola.

Se somarmos os alunos que gostam

muito, temos um total de 26 alunos, o que equivale a uma percentagem superior a 80%

(ver Gráfico 21).

         Gráfico 21 - Categorização dos
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Categorização dos participantes em relação à importâ
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3.4.1. Violência na escola

Quanto à opinião dos alunos sobre a existência, ou não, de violência na escola, 

esta divide-se em dois grupos: a maioria d

existir violência na escola; enquanto 13 alunos (40, 7%)

22).

          Gráfico 22 - Existência de violência na escola

Em relação à violência existe consenso que ela ocorre fora da sala da aula, em 

especial nos intervalos e sobretudo

e origina participações disciplinares

da aula, muitas vezes importada do

mais se manifesta, por ser o ponto de encontro

          Gráfico 23 – Violência na escola
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3.4. VIOLÊNCIA

.1. Violência na escola

à opinião dos alunos sobre a existência, ou não, de violência na escola, 
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Em relação à origem das participações disciplinares graves elas derivam 

maioritariamente de situações que ocorreram dentro da sala de aula e não nos intervalos,

ou nos espaços exteriores ao funcionamento das aulas.

Da recolha efectuada das participações disciplinares quer no ano lectivo 

2007/08, quer no ano lectivo anterior 2006/07, obtivemos os seguintes resultados que 

apresentamos na Tabela 5, no que diz respeito à origem da participação e à sua natureza.

As participações efectuadas pela portaria da escola e por funcionários relatam 

acontecimentos ocorridos fora dos tempos lectivos, ou seja, fora da sala de aula. Em 

relação às participações elaboradas pelos professores passa-se o contrário: a maioria das 

participações deve-se a ocorrências dentro da sala de aula (73%), muitas relatando casos 

de desobediência ou de falta de respeito à autoridade do professor, ou destabilização do 

funcionamento da aula. As participações de casos testemunhados fora da sala de aula 

dizem respeito a 27% das participações. Relatam, fundamentalmente, situações de 

violência entre alunos, agressões físicas, ou algum tipo de destruição ou dano das 

instalações e de mobiliário escolar. De realçar que a grande diferença entre estes dois 

anos lectivos, se refere fundamentalmente às participações com origem na portaria, que 

decresceram de 23 (2006/2007) para quatro (2007/2008). 

Tabela 5 - Participações disciplinares de 2006/07 e 2007/08

Origem das

Participações

Disciplinares

Professores
Funcionários

dos pavilhões
Portaria Alunos Nº total

2006/2007

37 2 23 3 65

2007/2008

34 2 4 0 40



3.4.2. Violência no bairro

A violência na escola não é um dado isolado. Quando os alunos 

confrontados com a questão 

idênticos à escola, ou até mais explícitos e claros.

A escola recebe alunos de vários bairros que se situam ao 

alunos (62,5%) que afirmam que exist

alunos (37,5%) afirma não existir violência

         Gráfico 24 - Violência no bairro
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feminino e um do género masculino, e

escolaridade: 7º ano, 8º ano e 10º ano de escolaridade. Estes três alunos afirmam existir, 

também, violência no bairro e afirmam não existir violência na escola.
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.2. Violência no bairro

A violência na escola não é um dado isolado. Quando os alunos 

confrontados com a questão sobre se existe violência nos seus bairros, os resultados são 

ou até mais explícitos e claros.

A escola recebe alunos de vários bairros que se situam ao seu redor. 

que afirmam que existe violência no bairro onde vivem. Enquanto 12 

alunos (37,5%) afirma não existir violência (ver Gráfico 27). 

Violência no bairro
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A violência no bairro é afirmada mas, infelizmente, não é a única. 

existe violência na família, apesar de a maioria responder que não existe. Contudo
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escolaridade: 7º ano, 8º ano e 10º ano de escolaridade. Estes três alunos afirmam existir, 

também, violência no bairro e afirmam não existir violência na escola.
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3.5.1. O pior da escola

Ao pedirmos para os alunos seleccionarem o pior da escola, as respostas são 

diversas, mas a maior concentração de respostas 

escolhidas por oito alunos, ou seja, 25

pedido para os alunos cla

unanimidade: quase 70% dos alunos afirma

3.5.2. O melhor da escola

Em relação ao melhor da escola e, apesar de nem todos responderem a esta 

questão, os intervalos é a resposta 

melhor da escola, são os intervalos. Temos 12 alunos, ou seja, 38

como aquilo que consideram melhor. De seguida

de escola e as aulas aparecem e

         Gráfico 25 - O melhor da escola
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3.5. A ESCOLA

.1. O pior da escola

para os alunos seleccionarem o pior da escola, as respostas são 

diversas, mas a maior concentração de respostas recai nas aulas de substituição, 

, ou seja, 25%. Já anteriormente (ver Gráfico 18

pedido para os alunos classificarem as aulas de substituição e aí aparecia maior 

unanimidade: quase 70% dos alunos afirmam que não gosta nada.

.2. O melhor da escola

Em relação ao melhor da escola e, apesar de nem todos responderem a esta 

, os intervalos é a resposta que reúne maior unanimidade. Para

os intervalos. Temos 12 alunos, ou seja, 38% que

como aquilo que consideram melhor. De seguida, consideram que o melhor é o clima 

de escola e as aulas aparecem em 3º lugar, como se observa no Gráfico
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3.5.3. O que mudava na escola

          Gráfico 26 - O que mudava na escola

Em primeiro lugar os alunos mudavam na escola os horários. Melhor do que 

ninguém, os professores sabem 

Não só é um aspecto que afecta

de rendimento, produtividade, postura, concentração e disciplina.

Em segundo lugar aparecem as instalações como aquilo que os alunos 

consideram que se deve mudar. 

aulas como algo que os alunos gostavam de ver alterado

professores. Porém nem todos os inquiridos responderam a esta questão

É interessante observar que, se o pior da escola são as aulas de substituição, os 

professores e o clima, os aspectos a mudar na escola não são estes, mas os horários,

instalações, as regras, as aulas e, só em último lugar, é que aparece designada a 

categoria de professor.
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.3. O que mudava na escola

O que mudava na escola

Em primeiro lugar os alunos mudavam na escola os horários. Melhor do que 

ninguém, os professores sabem o quanto é importante ter um horário

Não só é um aspecto que afecta o funcionamento diário, como é importante em termos 

dutividade, postura, concentração e disciplina.

Em segundo lugar aparecem as instalações como aquilo que os alunos 

consideram que se deve mudar. Em terceiro lugar aparecem as regras de escola

como algo que os alunos gostavam de ver alterado, e, em último lugar os 

professores. Porém nem todos os inquiridos responderam a esta questão.

É interessante observar que, se o pior da escola são as aulas de substituição, os 

professores e o clima, os aspectos a mudar na escola não são estes, mas os horários,

instalações, as regras, as aulas e, só em último lugar, é que aparece designada a 
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.

É interessante observar que, se o pior da escola são as aulas de substituição, os 

professores e o clima, os aspectos a mudar na escola não são estes, mas os horários, as 

instalações, as regras, as aulas e, só em último lugar, é que aparece designada a 
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3.6. RELAÇÕES ESTATISTICAMENTE 

SIGNIFICATIVAS

As relações estatisticamente significativas foram encontradas através do 

cruzamento das questões que compõem o questionário aplicado aos alunos, desta escola, 

considerados como problemáticos (n=32), utilizando, para isso, o teste de qui-quadrado 

(X2) ou o teste de Kruskal Wallis (K-W), consoante se trata, respectivamente, de escalas 

nominais ou ordinais. Optámos por apresentar apenas os cruzamentos em que 

observamos relações estatisticamente muito significativas, isto é, em que p≤0.01. 

Convém recordar que, pelas características do trabalho efectuado, estamos a 

trabalhar com uma amostra de 32 participantes. Trata-se, em termos estatísticos, dum 

número reduzido – aquilo que se designa, muitas vezes, por técnicas de pequenas 

amostragens – o que dificulta a obtenção de relações estatisticamente significativas 

entre as variáveis, pois quanto maior for o número de participantes, maior a 

probabilidade de se obterem relações significativas (Ferguson & Takane, 1989). 

3.6.1. Sentimentos dos alunos em relação aos professores vs. a 

importância que lhes atribuem

Observamos uma relação muito significativa no cruzamento entre os sentimentos 

dos alunos face aos professores vs. a importância atribuída aos professores, ou seja, o 

reconhecimento, por parte dos alunos, da importância que os professores têm. A Tabela 

6 apresenta a respectiva crosstabulation, bem como o valor do teste considerado e o 

nível de significância.

Na Tabela 6 observa-se que metade dos alunos que gostam pouco dos 

professores reconhece, no entanto, que eles são importantes. O mesmo se passa com os

que não gostam dos professores, que, desta vez, variam entre pouco e muito 

importantes. Contudo, também se observa que os alunos que afirmam que gostam dos 

professores reconhecem, todos eles, que estes são importantes (8, ou seja, 25%) ou 

muito importantes (13, ou seja, 40,6%), e o único que gosta muito dos professores os 

reconhece como muito importantes. Assim, parecem existir dois grupos: os que não 

gostam ou gostam pouco, em que a importância reconhecida aos professores só se 
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observa para metade deles; e os que gostam ou gostam muito, em que essa mesma 

importância é reconhecida por todos. Como tal, há uma relação entre os sentimentos 

(gostar/não gostar) em relação aos professores e a importância que os alunos lhes 

atribuem.

Tabela 6 - Crosstabulation: Somatório das pontuações referentes aos sentimentos face aos professores
vs. importância atribuída aos professores

Sentimento 

face aos 

professores

Importância atribuída aos professores

Total
Nenhuma 

importância

Pouca 

importância Importante

Muito 

Importante

Não gosta 0 1 0 1 2

Gosta pouco 0 4 4 0 8

Gosta 0 0 8 13 21

Gosta muito 0 0 0 1 1

Total 0 5 12 15 32

Kruskal-Wallis = 13.568, p = 0.001

Por último, é de salientar que, mesmo tratando-se de alunos com problemas de 

indisciplina e/ou violência, a maioria gosta, ou gosta muito, dos professores (22 em 32, 

ou seja, 68,7%) e que a maioria lhes atribui importância, ou muita importância (27 em 

32, o que corresponde a 81,2%). 

3.6.2. Sempre viveu em Portugal vs. nacionalidade

A Tabela 7 apresenta as crosstabulations do cruzamento entre a questão sempre 

viveu em Portugal vs. nacionalidade, sendo encontrada uma relação estatisticamente 

muito significativa entre estas duas variáveis. Podemos observar, como dado relevante, 

a existência de alunos, de diferentes nacionalidades, que já viveram noutros países e já 

tiveram contacto com outros sistemas de ensino e outras culturas. Quase metade dos 

alunos (15 em 32, ou seja, 46,8%), já viveu noutros países. Observamos ainda que só 

alguns alunos portugueses e angolanos é que sempre viveram em Portugal. Os restantes 

alunos (17 alunos, ou seja, mais de metade, 53,1%), já viveram noutros países. Estes 
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alunos que já viveram fora de Portugal englobam a totalidade das nacionalidades 

existentes neste estudo. 

Tabela 7 - Crosstabulation: Somatório das pontuações referentes à questão sempre viveu em Portugal vs.
nacionalidade

Kruskal-Wallis = 21,852, p = 0.001

Um outro dado interessante é que, dos alunos indicados como apresentando 

problemas de indisciplina /violência, 13 alunos em 32, ou seja, 40,6%, são portugueses. 

Dos restantes, 17 são de países africanos, um do Brasil e outro de França. Se 

compararmos estes números com a percentagem de alunos portugueses nesta escola, no 

mesmo ano lectivo notamos que existem pouco mais de 50% de alunos portugueses. Os 

restantes são de outras nacionalidades.

Curioso notar que, apesar de a escola incluir muitas outras nacionalidades, estas 

não aparecem indicadas quando se identificam os alunos com problemas de indisciplina 

e/ou violência, neste ano lectivo, nesta escola. Isto acontece com as seguintes 

nacionalidades: paquistanesa, chinesa, indiana, moldava e ucraniana, que representam, 

cerca de 8% da população da escola neste ano lectivo, 2007/2008.

3.6.3. Nacionalidade vs. importância da Escola

A Tabela 8 refere-se à relação estatisticamente muito significativa do 

cruzamento da nacionalidade vs. importância que é atribuída à Escola. Ao 

observarmos esta crosstabulation, constatamos que a nacionalidade é uma variável 

importante em relação à importância que é atribuída à Escola, por parte destes alunos, 

visto a relação entre as duas variáveis ser estatisticamente muito significativa.

Sempre 

viveu em 

Portugal

Nacionalidade

Total

Portugal Angola

Guiné-

Bissau

Brasil Cabo 

Verde

S. Tomé 
e Princ.

França

Sim 12 5 0 0 0 0 0 17

Não 1 2 2 1 7 1 1 15

Total 13 7 2 1 7 1 1 32
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Tabela 8 - Crosstabulation: Somatório das pontuações referentes à nacionalidade vs. importância 
atribuída à Escola

Nacionalidade
Importância atribuída à Escola

Total

Importante Muito Importante

Portuguesa 8 5 13

Cabo-verdiana 1 6 7

Angolana 3 4 7

Guineense 0 2 2

S. Tomense 0 1 1

Brasileiro 0 1 1

Francesa 0 1 1

Total 12 20 32

Kruskal -Wallis = 6,801, p ≤ 0.009

Observamos que as várias nacionalidades, diferentes da portuguesa, consideram 

a Escola como muito importante. Dos 20 respondentes que consideram a Escola como 

muito importante, correspondendo a 62,5% destes alunos, só 5 (15,6%) são portugueses, 

sendo 15 (46,8%) de outras nacionalidades. De realçar que os alunos portugueses são os 

únicos que têm maior número nos que acham a escola importante, em detrimento dos 

que a consideram muito importante. 

Os alunos angolanos são os que apresentam padrões de resposta mais 

semelhantes aos dos alunos portugueses, estando quase distribuído metade em cada uma 

destas possibilidades de resposta: importante e muito importante. Para as restantes 

nacionalidades, a escola é considerada, pela maioria, muito importante. Nesta tabela fica 

ainda patente que a maior parte dos alunos, 20 em 32, ou seja, 62,5%, atribui à Escola 

muita importância, numa escala de quatro opções possíveis (de nada importante a muito 

importante), bem como que nenhum aluno escolhe as opções nada e pouco importante.
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CAPÍTULO 4

DISCUSSÃO DE RESULTADOS

A maior marca que um professor pode deixar a 
um aluno é levá-lo a acreditar que tem 
capacidades para obter sucesso, desde que 
naturalmente se esforce e trabalhe para obtê-
lo.

(Veiga, 2007a, p. 171)

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES: 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

4.1.1. Género

Os participantes seleccionados para este estudo faziam parte dos alunos do 

ensino diurno desta escola, no ano lectivo 2007/2008. De um universo de cerca de 600 

alunos, apurámos um total de 32 alunos considerados problemáticos. São muitos? São 

poucos? Talvez bastasse existir apenas um, para merecer a nossa atenção. Mais do que 

fixar um número aceitável, se é que isso existe, o que é preciso é compreender o 

fenómeno da indisciplina, violência e bullying, para, depois, contribuir para a sua 

redução. Porque, por detrás dos números, estão pessoas, jovens estudantes, a maior 

parte menores, ainda a definirem um percurso de vida. Alunos que estão na escola à 

procura de uma saída, de um rumo, ou de uma oportunidade. Alunos que precisam da 

escola.

A maioria destes alunos é do género masculino. Este dado é confirmado pela 

investigação nacional e internacional. A maior parte dos estudos afirma existir uma 

percentagem superior em relação ao género masculino (Debarbieux, 2007; Lourenço & 

Paiva, 2004; Pereira, 2001a; Sebastião, 2003). Se os rapazes recorrem à violência com 

mais frequência do que as raparigas, também os rapazes são mais vezes vítimas dessa 

mesma violência. Este dado é também validado pela investigação e pela literatura 

existente (Blaya, 2008) e prende-se com a noção de masculinidade ou virilidade, na 

sociedade dita ocidental, que se pauta pela coragem, a força, a afirmação pessoal, a 



114

defesa da honra, a competitividade, levando a algumas manifestações como as brigas, os 

empurrões, as alterações em que o tom de voz sobe, vistas com indisciplina, ou mesmo 

violência, pelos agentes educativos, sobretudo em cenários de educação formal, mas 

nem sempre encarados como tal pelos jovens envolvidos nesses fenómenos (Amado,

2005 e 2009; Cordeiro, 2009;Veiga, 2005).

Socialmente as formas de actuação mais agressivas são vistas como mais 

próximas do género masculino do que do género feminino. Do ponto de vista cultural e 

de padrões de comportamento, a luta ou o combate físico é aceite de forma diferente nos 

dois géneros e, nalguns casos, é considerado até como um comportamento expectável, 

incentivado e encorajado pelo grupo de pares (Veiga, 2005).

Como refere Estrela (2007), é na escola que muitos alunos encontram a 

satisfação de necessidades afectivas, como a aceitação pelo grupo, a necessidade de 

pertença e o reconhecimento interpares. Os estereótipos culturais associam a força física 

e a luta mais ao género masculino do que ao género feminino, o que acaba por 

reproduzir formas de actuação à semelhança dos modelos existentes.

Porém, este dado não deve ser visto como um elemento estático. Alguns autores 

chamam a atenção para que se assiste a um crescimento destes fenómenos em relação ao 

género feminino (Blaya, 2008). Nesta escola, se nos fixarmos apenas nas participações 

disciplinares que foram entregues no conselho executivo, observamos um aumento na 

percentagem em relação ao género feminino. Logo, há mudanças sociais em curso, que 

têm repercussões nos fenómenos que são vividos nas escolas e que precisam de ser 

estudadas.

4.1.2. Ano de escolaridade

Estes alunos considerados problemáticos distribuem-se entre o 7º e o 10º ano de 

escolaridade de forma, aliás, bastante uniforme para cada um dos anos de escolaridade: 

7ºano - oito alunos; 8ºano - oito alunos; 9ºano - nove alunos; 10º ano - sete alunos. No 

entanto, esta quase coincidência resulta, também, do modo como o pedido foi feito aos 

directores de turma, isto é, para indicarem os dois alunos mais problemáticos da turma e 

não a totalidade dos alunos que eles consideram problemáticos. No entanto, é de realçar 

que nenhum director de turma afirmou ter alunos problemáticos no 11º e 12º ano de 

escolaridade, apesar da forma como a questão estava formulada.
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Se atendermos apenas às participações disciplinares, já não encontramos essa 

uniformidade. Do total de participações disciplinares (40), que deram entrada no 

conselho executivo, no ano lectivo 2007/2008, apenas três participações, que 

correspondem a 7,5%, dizem respeito a alunos do 10º ano. Todas as outras participações 

disciplinares referem-se a alunos do ensino básico. É, aliás, consensual, a opinião, em 

termos informais, de que existem mais casos de indisciplina envolvendo alunos do 

ensino básico, especialmente no 7º ano de escolaridade, quando chegam pela primeira 

vez a esta escola, e que revelam, por isso, desconhecimento de muitas regras e normas 

de conduta ou, simplesmente, ainda não aderiram a elas.

Em termos informais existe a crença de que o ano com maior número de alunos 

problemáticos é o 7º ano de escolaridade e que, depois, vai diminuindo lentamente, até 

este fenómeno não ser significativo no ensino secundário. Vários estudos existentes 

referem que existe uma relação inversamente proporcional entre idade e violência, ou 

seja, com o aumento da idade escolar assiste-se a uma diminuição da indisciplina e da 

violência (Pereira, 2001a). De acordo com Pereira (2001b), na investigação sobre 

bullying, fica patente que o 1º ciclo de ensino básico é onde ocorrem mais casos destes e 

que há uma diminuição com a passagem para ciclos de ensino mais avançado.

É sabido que, quanto mais jovem é a criança, maior a dificuldade em controlar a 

agressividade e impulsividade, bem como em verbalizar, ou seja, em argumentar e 

expressar as opiniões de forma sustentada. A idade e, consequentemente, o aumento de 

maturidade, dá ao jovem a capacidade de auto-controle, aumento de capacidade de 

ouvir, dialogar e, acima de tudo, compreender outros pontos de vistas para além de ter 

tido mais tempo de socialização, que lhe permite a interiorização de regras, da sua 

compreensão e razão de existência.

O desenvolvimento cognitivo da criança e o desenvolvimento moral (Lourenço,

& César, 1991) permitem a capacidade de descentração do eu, de sair de um 

egocentrismo, para a compreensão de outros pontos de vista, diferentes de si. A 

abstracção, enquanto capacidade intelectual, que permite operações matemáticas e 

raciocínios hipotético-dedutivos, permite também ter acesso a outras visões do mundo e 

dos outros, bem como a compreensão de outros olhares e de tudo aquilo que é distinto 

do eu. É através da abstracção que compreendemos o que é importante no domínio das 

relações humanas, e a sua construção através do diálogo, mais do que do simples ditar 

de ordens.
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Se, do ponto de vista do desenvolvimento e da maturação do sujeito, a 

diminuição da agressividade são objectivos esperados, este não é, no entanto, o único 

aspecto deste processo. Ao contrário do que acontece em casa, os jovens, na escola,

funcionam fundamentalmente em grupo, quer seja em turma quer seja em grupos mais 

restritos. Este aspecto, influencia muito as formas de actuação individual. O grupo é um 

dos elementos que pode interferir e influenciar este jogo complexo de forças e de 

relações humanas, contribuindo, assim, para tornar complexas e imprevisíveis as acções 

e reacções humanas (Cordeiro, 2009; Strecht, 2003a,2003b).

4.1.3. Idade

As idades estão compreendidas entre os 14 e os 20 anos, quase coincidentes com 

a faixa etária dos alunos que frequentam esta escola. No entanto, dos alunos 

participantes do 7º ano (oito alunos), nenhum tem a idade esperada, ou seja, 12/13 anos. 

Isto significa que todos os alunos que estão no 7º ano de escolaridade e são

considerados como problemáticos, nesta escola, apresentam um percurso académico 

com insucessos, tendo ficado retidos, pelo menos, uma vez. Todos os alunos do 7º ano 

que chegaram pela primeira vez à escola em Setembro de 2007 tiveram, no percurso 

escolar, retenções, informação confirmada pelo registo biográfico. Este fenómeno 

repete-se com os alunos dos outros anos de escolaridade. Também os oito alunos do 8º 

ano de escolaridade têm idades compreendidas ente os 15 e os 17, ou seja, dois anos ou 

mais acima da idade esperada, e assim sucessivamente.

Sabemos, pela investigação existente, que quanto maior o número de retenções, 

maior a probabilidade de actuações desajustadas (César, 2002; César & Oliveira 2005; 

Oliveira 2006). Observamos, também, que é nestes dois anos de escolaridade, 7º e 8º 

ano de escolaridade, onde ocorre o maior número de participações disciplinares e de 

queixas, quer formais quer informais. Ora são os anos de escolaridade com um maior 

desfasamento face à idade esperada. Muitos alunos que chegam a esta escola pela 

primeira vez, para o 7º ano de escolaridade já têm entre 14 a 16 anos, ou mais. Alunos 

que viveram uma história escolar com incidentes críticos ligados à exclusão, com 

retenções. Assim, parece existir, também nesta escola, uma relação entre os fenómenos 

de indisciplina e violência e a idade dos alunos. Quando os alunos associam carências 

afectivas, falta de um projecto de vida de esperança, insucesso escolar, os fenómenos de 
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indisciplina e violência são chamadas de atenção de quem não sabe para onde ir, o que 

fazer, nem que sentido dar aos seus dias (César, 2002; Oliveira, 2006; Santos, 2004;

Strecht, 2001, 2008).

O 10º ano de escolaridade apresenta menor desfasamento face à idade esperada 

e é o ano de escolaridade com menor número de ocorrências e participações de carácter 

disciplinar. Será que isto ocorre porque os alunos problemáticos já abandonaram a 

escola? É muito provável que tal ocorra, uma vez que uma percentagem elevada de 

alunos, em Portugal, ainda não conclui o 9º ano (ME, 2008b; 2008c).

Hoje sabemos que o insucesso escolar é um dos elementos que influenciam 

fortemente as formas de actuação. O insucesso académico é um processo gerador de 

frustrações, mal-estar e provoca a diminuição de auto-estima positiva (Amado, 2000a; 

Veiga, 1993, 2005). Através da indisciplina, o aluno encontra uma forma de 

protagonismo e atenção, que mitiga as fraquezas, o isolamento e/ou abandono (Strecht, 

2008). Não estamos perante uma causalidade directa e imediata, mas o insucesso é um 

risco, potenciador de actuações desajustadas (Sampaio, 1997).

4.1.4. Nacionalidade

As nacionalidades evidenciam tratar-se de uma escola multicultural. As 

nacionalidades dos participantes reflectem, as mais frequentes da escola, nomeadamente 

dos países de expressão portuguesa, porém não esgotem a totalidade das nacionalidades 

da escola. A escola inclui alunos oriundos do Leste da Europa, (Moldávia, Ucrânia, 

Rússia, Roménia,) da China e da Índia e não se observaram fenómenos de indisciplina e 

violência com estes alunos, ainda que a sua chegada seja mais recente e em menor 

quantidade do que os alunos vindos de países de expressão portuguesa. Assim, as 

culturas em que participam e a forma como se relacionam com a Escola parecem,

também, desempenhar um papel neste fenómeno. Há culturas que valorizam a Escola e 

encontram nela um sentido e um desafio a vencer, enquanto para outras a Escola não é 

valorizada, nem familiar nem socialmente, o que tem reflexos no modo de viver a 

Escola. (César, 2002, 2003b).

Da diversidade de nacionalidades existentes nesta escola, cerca de metade dos 

alunos sempre viveu em Portugal, ou seja, 17 alunos (53.1%). Os restantes 15 alunos 

(46,9%) já viveram noutros países, muitos deles alunos chegados recentemente, o que 
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indica que a escola recebe emigrantes de 1ª geração, a par de outros de 2ª geração. Esta 

mobilidade e acolhimento de alunos traz dificuldades imanentes a um processo de 

inclusão, sempre complexo e que ainda não está terminado. Estamos a falar de alunos 

que ainda não estão inseridos na cultura, na história, na língua, nem no bairro. Alguns 

vêm reencontrar a família, que não vêem há muito tempo, e deixaram para trás afectos, 

vivências, histórias e memórias. 

Ao relacionarmos a nacionalidade com a questão sempre viveu em Portugal,

encontramos uma ausência de correspondência entre ter nacionalidade portuguesa e 

sempre ter vivido em Portugal. Temos alunos de outras nacionalidades que sempre 

viveram em Portugal, assim como alunos de nacionalidade portuguesa que já viveram 

noutros países, nomeadamente de expressão portuguesa.

Dos resultados obtidos, parece-nos que, mais importante que a nacionalidade, 

existe um número significativo de alunos que já viveram noutros países. A sua 

permanência em Portugal oscila entre alunos recém-chegados, isto é, que habitam em 

Portugal apenas há três meses e outros que permanecem há mais de 10 anos. Este dado 

leva-nos a reflectir sobre a inclusão na escola, no bairro e na sociedade portuguesa. 

O cruzamento da nacionalidade com sempre viveu em Portugal, permite-nos 

concluir que apenas alguns alunos com nacionalidade angolana sempre viveram em 

Portugal, tratando-se, por isso mesmo, de emigrantes de 2ª ou 3ª geração, enquanto nas 

outras nacionalidades estamos perante emigrantes de 1ª geração.

Fica patente que esta escola recebe e acolhe muitos imigrantes que chegam à 

capital. Também é de referir que, na maior parte dos casos, estes jovens vão chegando à 

escola ao longo de todo o ano lectivo, o que cria alguma instabilidade nas turmas. Mas 

estes não são a totalidade dos participantes, pelo contrário, pois 17 dos inquiridos, ou 

seja, cerca de metade, sempre viveram em Portugal. 

A multiculturalidade desta escola, bem como a multiculturalidade da Escola 

pública portuguesa, é uma realidade que não pode ser ignorada. Uma dificuldade e uma

riqueza. Como afirma Abrantes (1994) “Sobre o terreno é preciso aproximar as 

diferenças sem esbater ou destruir. É a tarefa da escola multicultural: reconhecer-se a si 

próprio, descobrir o outro, aceitar a diferença, aproximar-se do outro e considerá-lo 

como um valor” (p. 95). 
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4.1.5. Anos de frequência nesta escola

Dos alunos sinalizados como apresentando problemas de indisciplina e/ou 

violência, temos 24 (75%) que entraram nesta escola no ano lectivo de 2007/2008. É 

significativo que uma percentagem tão alta de alunos acabados de chegar seja 

considerada como alunos problemáticos. A maior parte dos alunos causadores de 

problemas fazem-no no seu primeiro ano de permanência nesta escola, o que significa 

existirem, pelo menos, duas possibilidades: ou esses alunos, nos anos seguintes,

conseguiram adaptar-se e deixarem de causar problemas; ou, pelo contrário, 

abandonaram a escola. As duas possibilidades não se excluem. Pensamos que ambas 

coexistem. A maior parte dos alunos que permanecem nesta escola acabam por 

interiorizar normas de conduta, regras e deixam de ser considerados como alunos 

problemáticos.

A Tabela 1 das Crosstabulations do somatório das pontuações referentes ao 

cruzamento da questão há quantos anos frequenta a escola vs. sentimento face à escola, 

mostra-nos que são precisamente os alunos que estão há menos tempo na escola que 

gostam menos dela. Observa-se que, à medida que frequentam esta escola, aumenta uma 

mudança em relação ao sentimento que nutrem por ela, em sentido positivo.

Assim, o trabalho dos directores de turma não é inglório, especialmente os 

directores de turma do ensino básico. A par com os outros agentes educativos, têm um 

papel preponderante em orientar, formar, incluir, acolher alunos e famílias, em especial 

aqueles que, em cada ano, chegam de novo. 

Todos os anos os professores constatam e exprimem, frequentemente, em 

conversas informais, que os alunos não conhecem um conjunto de regras que era 

expectável conhecerem. Estamos a referir-nos à pontualidade, ao chegar à aula sem 

boné, sem pastilhas na boca, sem falar demasiado alto, sem encontrões. Também 

reconhecem que, mesmo ao serem advertidos, os alunos acabam por repetir as mesmas

formas de actuação.

Em geral os alunos comportam-se de modo indevido ou porque não sabem como 

devem fazer, ou porque ainda há uma impulsividade que não controlam. Se, em muitos, 

é impossível não saberem as regras de comportamento, em muitos outros é necessário 

aceitarmos que não sabem mesmo. Quando em casa as regras são muito diferentes, 

quando no quotidiano não se recorre a determinados gestos, rotinas ou hábitos, elas 
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simplesmente não existem, ou existem de outra forma que a escola não deseja (César, in 

press; Chronaki, 2009).

De qualquer forma, não nos podemos fixar apenas num eixo. O aluno pode não 

ver sentido na Escola, mas será que a Escola vê algum valor naquele aluno de 

comportamento, crenças, valores, cultura, diferentes?

Por vezes encontramos:

(…) visão daltónica e etnocêntrica do processo educativo que o sistema e o professor se 
sentem autorizados a valorizar só os saberes eruditos, dos grupos dominantes, bem 
como os valores e os comportamentos arbitrariamente estabelecidos como os únicos 
aceitáveis na escola. Sentem-se assim, também autorizados a penalizar os restantes 
saberes, valores e comportamentos. Esta dificuldade ou desinteresse é assim, muito 
provavelmente, uma das causas que poderá contribuir para a ocorrência de uma série de 
práticas, que se observam frequentemente, e através das quais se vai conseguindo 
construir, de modo mais ou menos informal, grupos homogéneos com os quais os 
professores têm mais facilidade em trabalhar. (Barroso, 2003, p. 61)

Os alunos são, muitas vezes, vistos como mal-educados. Porém, não é evidente a 

existência de uma intencionalidade nem de um propósito explícito para essas formas de 

actuação. Muitos não sabem, ou sabem de maneira diferente, daquela que se valoriza na 

cultura onde vivem agora. Os alunos, como as pessoas, em geral, não podem ser 

classificados numa dicotomia simplista, entre bons e maus. Muitos desconhecem 

códigos de postura social, regras da escola que não são evidentes para todos. Como 

afirma Barroso (2003), “muitos alunos não encontram na escola um sentido para a sua 

frequência, quer ao nível do saber partilhado, quer ao nível da sua utilidade social, quer 

ainda como quadro de vida” (p. 27). Muitos alunos não partilham os valores e as regras 

daquela escola, muitos alunos não encontram na Escola nenhum sentido. Porém, “não é 

forçoso, não é fatal, que, nas escolas, aconteça sempre um claro exercício de violência 

simbólica sobre alunos de grupos minoritários, no sentido de só desvalorizar e/ou 

discriminar” (Barroso, 2003, p. 61). Há práticas de inclusão que funcionaram de forma 

adaptada, uma cultura diferente pode significar novos aspectos que vêm enriquecer e 

valorizar a cultura existente.

4.1.6. (In)Sucesso

O elemento mais comum a todos estes participantes é o insucesso escolar, 

expresso pelas retenções em anos anteriores. Dos alunos considerados problemáticos, 
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96% têm histórias de retenção. Não só se trata de um número elevado como é um dado 

transversal às várias proveniências, nacionalidades e idades. Daqui não pretendemos 

afirmar uma lógica directa de causa e efeito. Haverá alunos na escola com retenções que 

não são considerados alunos problemáticos. Mas estamos, de qualquer modo, perante 

uma percentagem demasiado elevada para considerarmos que se trata de um mero 

acaso. Alguma relação existe, ou os alunos com insucesso escolar terão maior 

propensão para actuações desajustadas; ou estas contribuem para o insucesso, ou ambas.

A investigação confirma uma estreita relação entre estas duas variáveis: 

insucesso e indisciplina/violência. Vários estudos estabelecem uma relação entre elas. 

Que significado tem isto? O que nos querem dizer estes alunos? Ao fixarmos numa 

pauta pública o insucesso académico, estamos a declarar ao aluno e à comunidade que 

ele não foi capaz, que não atingiu os mínimos requeridos. Quando os alunos nos 

brindam com formas de actuação difíceis, o que estão eles a querer-nos dizer? Querem 

desafiar a capacidade do professor? Querem repudiar uma instituição que não os 

aceitou? Querem só chamar a atenção? Querem libertar raivas e/ou frustrações? Para 

além da multiplicidade de significados psicológicos, sociológicos ou culturais, interessa 

perceber como deve a Escola, enquanto organização aprendente, lidar com estes alunos.

Que estratégias organizacionais podem ser pensadas para minimizar esta relação entre 

insucesso e indisciplina/violência?

Da análise dos dados demográficos parece-nos que, mais importante do que as 

nacionalidades, parecem ser as condições de vida, elementos culturais, conhecimento,

ou não, das regras e normas, identificação e partilha de valores existentes na Escola, 

assim como a existência de pobreza, de exclusão social e falta de equidade (Rodrigues, 

2003b). Há alunos que nunca têm livros, uns por falta de recursos económicos, outros 

por falta de valorização e reconhecimento da importância do material escolar. Mais do 

que ter nascido num outro lugar, importa perceber o passado escolar, as marcas e as

memórias que vão tecendo as vidas de cada um, as culturas em que participam, bem 

como o modo como valorizam, ou não, a Escola (César, 2002, in press). Mais 

importante do que a nacionalidade são talvez as condições de vida.

O insucesso produz uma baixa em termos de auto-estima positiva, geral e 

académica. Este é um elemento que pode influenciar os vários desempenhos dos alunos.

Como salienta Veiga (2007a),
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(…) não basta a um aluno ter capacidades para aprender. Tão importante ou mais, é 
acreditar nas capacidades e no esforço pessoal para obter sucesso. Muitos alunos não 
aprendem (…) porque alguém os convenceu de que não tinham capacidades para 
aprender. Muitos alunos abandonam a escola convencidos de que “não têm cabeça” para 
a escola, não porque não tenham capacidades, mas porque alguém os foi levando a 
verem-se como sujeitos sem valor. (Veiga, 2007a, p. 13)

Em geral, o insucesso é identificado de um modo imediato com a retenção. 

Porém, também é necessário relacioná-lo com o abandono escolar, que é outra forma de 

insucesso. O aluno que abandona é o aluno que antevê o insucesso, que acha que não 

vai ser capaz, que não acredita em si e, por isso mesmo, desiste. Segundo Abrantes 

(1994), “Também a falta de expectativas das famílias, construídas pelos seus próprios 

percursos negativos, reforça os sentimentos de desistência de alguns dos alunos que 

vêem na escola um beco sem saída (p.90). Assim, não basta dar condições de acesso à 

Escola. É preciso também investir nas condições de acesso ao sucesso escolar e social. 

Dar vaga a um aluno imigrante, depois de as aulas já terem começado, sem o acolher e 

apoiar de acordo com as suas características e necessidades, é dar-lhe apenas acesso

administrativo. Mas isso, por si só, é pouco, pois não estão garantidas as condições de 

acesso ao sucesso, para esse aluno. É necessário mais: “Os problemas de abandono da 

escola e de insucesso deverão ser objecto de uma intervenção que não seja reduzida à 

escola, mas alargada à comunidade (Abrantes, 1994, p.90). 

Segundo um provérbio chinês: “Diz-me e eu esquecerei, ensina-me e eu 

lembrar-me-ei, envolve-me e eu aprenderei”. Se alunos e famílias sentirem a escola 

como sua, o envolvimento efectivo será um elo de ligação que dificultará a desistência e 

o abandono.

4.2. RELAÇÃO ALUNO/ESCOLA

4.2.1 Representação social da escola

Ao questionarmos os participantes quanto à importância que atribuem à Escola, 

fica claro que a importância atribuída é muito superior ao envolvimento emocional. Os 

alunos, maioritariamente, atribuem importância à Escola. Reconhecem, ainda que 

teoricamente, que a Escola é importante no percurso de vida. Será esta apenas uma 

resposta politicamente correcta? Ou será que estes alunos, considerados problemáticos, 
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têm preocupações deste nível? Ou será a interiorização de algo que ouvem nos media, 

nos pais, nos professores e que repetem? De qualquer modo, estamos perante dados 

onde nenhum aluno afirma que a Escola não é nada importante, nem pouco importante. 

Para todos, a Escola é importante ou apresenta-se mesmo como muito importante. Por 

isso, as formas de actuação desajustadas não derivam da ausência de reconhecimento da 

importância desta organização, mas eventualmente de outros aspectos.

4.2.2. Relação afectiva: aluno(a)/escola

Os alunos reconhecem importância à Escola. Significa isso gostar da escola? A 

importância reconhecida traduz-se numa relação positiva de afecto? Estamos perante 

aspectos distintos, que não têm uma correspondência directa. A importância que os 

cidadãos podem reconhecer às instituições ou, por exemplo, ao parlamento, não 

significa que se goste dos políticos que, num momento particular, exercem funções. 

De qualquer forma, os participantes reconhecem dar mais importância à Escola 

do que gostar da escola, ainda que a Escola seja um conceito lato, que abrange uma 

pluralidade de aspectos, de pessoas, de vivências e de situações. A maioria dos alunos 

gosta da escola. É preciso não esquecer que também a maioria destes alunos tem na 

escola o ambiente mais securizante, calmo, estruturado, onde pode estar. Para estes 

alunos a escola é o local físico mais limpo e arranjado que eles conhecem ou a que têm 

acesso. É também o local mais seguro em comparação com o bairro onde vivem e, 

eventualmente, um local onde o aluno se sente bem tratado e alimentado. Mas gostar da 

escola significa que o aluno deseja aprender? Significa que quer ir às aulas? Que gosta 

dos professores? Que gosta das disciplinas? Que quer partilhar dos valores académicos e 

empenhar-se na organização?

A escola é, sobretudo, o local de encontro de amigos e colegas, um local seguro 

e protegido, onde é possível estar sem receio, ou com menos agressividade e violência, 

um local onde existe amizade, computadores e internet.

Não existe grande variação entre gostar da escola e considerar a escola 

simpática, os resultados são semelhantes entre si. Os que afirmam gostar da escola 

(53%) consideram que a escola é simpática (53%).

De acordo com a Tabela 2, há uma relação entre os sentimentos e a 

representação social da escola. Alunos que gostam da escola ou consideram a escola 
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simpática, afirmam a importância ou, muita importância, desta organização, enquanto os 

que não gostam, também reconhecem menos importância à Escola.

Em relação à relação afectiva que os alunos estabelecem com a escola e ao 

género observamos uma diferença. As alunas consideradas problemáticas, na sua 

maioria não gosta da escola.

Ser considerado aluno problemático pode não significar necessariamente não 

gostar da escola, pelo menos em relação ao género masculino. Mas sabemos que os 

alunos problemáticos, independentemente do género, desenvolveram um auto-conceito 

negativo e que este está fortemente relacionado com dificuldades de aprendizagem, 

insucessos e fracassos acumulados ao longo de anos (Veiga, 1996, 2005). A percepção 

que o aluno tem de si, das capacidades e competências que consegue mobilizar, 

influencia grandemente os desempenhos e, também, as formas de actuação (Amado, 

2000a, 200b).

4.2.3. Clima de escola

O clima de escola é uma variável importante, não apenas nos estudos sobre a 

eficácia e qualidade da escola, mas na determinação específica do ethos de cada escola 

em particular.

O conceito de clima escolar (ambiente de trabalho ou ethos) é, precisamente a
tradução do modo como se vive a cultura ou o cruzamento das culturas no interior 
de uma organização complexa como o é a escola. Neste conceito se traduzem o tom, o 
carácter, o humor, a qualidade de vida de um grupo. (Amado, 2000a, p. 73)

Os estudos sobre escolas eficazes têm posto em evidência as relações entre um

funcionamento adequado da escola e a qualidade, quer das relações humanas quer das 

aprendizagens (Estrela, 2007). O clima não tem apenas a ver com a simpatia, mas com 

um conjunto de aspectos que interferem no rendimento e no empenhamento dos vários 

membros. O clima não é um mero somatório de características individuais, mas algo 

que envolve toda a escola e traduz as preocupações, a exigência, a qualidade das 

relações humanas e profissionais, o desleixo ou o empenhamento.

O conceito de clima de escola é, precisamente, a tradução do modo como se vive 

a cultura, ou o cruzamento das culturas, no interior de uma organização complexa, como 

é a Escola. Este conceito traduz o tom, o carácter, o humor, a qualidade de vida de um 
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grupo e nele se reflectem as mais diversas circunstâncias organizacionais, as diversas 

expectativas e o modo como se estabelecem relações humanas e profissionais. Na escola 

“o clima de respeito que nasce de relações justas, sérias, humildes, generosas, em que a 

autoridade docente e as liberdades dos alunos se assumem eticamente, autentica o 

carácter formador do espaço pedagógico” (Freire, 2007, p. 92).

Talvez para os alunos não seja fácil falar sobre o clima de escola, que eles 

percepcionam, aliás, de modo intuitivo. Os alunos percepcionam se há, ou não, 

consequências para quem transgride normas, se as regras são importantes para todos ou 

se variam, se a sua aplicação é constante e sistemática, ou flutuante e parcial. Os alunos 

são levados a observar se os professores comunicam entre si, de que modo o fazem, ou 

de que modo exercem a sua autoridade.

Estes alunos consideram existir um clima de escola simpático, ainda que 

afirmem simultaneamente existir violência na escola, como veremos mais à frente. Os 

alunos gostam da escola e do clima da escola, uma vez que 22 alunos, ou seja, 68,7%,

classificam o clima da escola de simpático.

A partir do conceito de clima de escola interessa perceber se este é um aspecto

organizacional que favorece ou inibe o aparecimento de fenómenos de indisciplina e/ou 

violência. Assim, associamos à questão do clima de escola as regras e o modo como os 

alunos as percepcionam.

Não é indiferente ao clima de escola as regras que existem, se elas surgem como 

claras ou confusas, aos olhos dos alunos, e se eles concordam, ou não, com as regras 

existentes. Estes vários aspectos estão relacionados entre si. Quando os alunos 

consideram as regras pouco claras eles tendem a não concordar com as regras. O 

inverso também se observa, regras consideradas claras têm a concordância dos alunos

(Tabela 4).

Este aspecto merece reflexão e preocupação por parte de quem decide a 

organização escolar. Para além de justas, as regras devem ser claras e compreensíveis 

para os alunos. Falar de regras, da sua pertinência e adequação, é também um exercício 

de cidadania, de participação e reflexão conjunta. Formar cidadãos críticos e 

participativos é um aspecto que a Escola não deve ignorar (Carvalho, Sousa, & 

Pintassilgo, 2005; Silva, 2007; Sousa, 2007.)
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4.2.4. Preferências

Como vimos anteriormente, os alunos reconhecem muita importância à Escola 

(62,5%). Os alunos gostam maioritariamente da escola, mas menos, comparativamente à 

importância que lhe atribuem. Estes alunos gostam dos professores, mas menos da 

escola e ainda gostam menos das aulas. 

Os colegas, os intervalos, as visitas de estudo, as actividades extra-curriculares e 

os funcionários são aquilo que os alunos mais gostam na escola. Não é alheio a estas 

escolhas os alunos terem idades compreendidas entre 14 e 20 anos, o que, de algum 

modo, corresponde à adolescência, onde os amigos e os pares assumem uma 

importância decisiva na construção da identidade e na afirmação do eu (Cordeiro, 2009; 

Erikson, 1976, Strecht, 2003a). As interacções sociais entre pares são fundamentais 

nestas idades. Os professores ou os pais passam a ser, muitas vezes, contestados e os 

amigos passam a ser o centro da vida social e afectiva. 

Além disso, as actividades mais de carácter lúdico parecem ser as preferidas. Em 

primeiro lugar aparece o relacionamento com os colegas e, logo a seguir, os intervalos, 

as visitas de estudo e as actividades extra-curriculares. Também pode ser um indicativo 

de que as visitas de estudo e as actividades extracurriculares são um modo diferente de 

aprender e, para este tipo de alunos, são oportunidades especiais. É frequente termos 

alunos do ensino secundário que não conhecem Lisboa, nem o seu património histórico 

e cultural mais significativo. Apesar da proximidade física, existe uma considerável 

distância social e psicológica, que os torna ainda mais excluídos. É frequente termos 

alunos que nunca visitaram o centro histórico de Lisboa e que nunca o farão sozinhos, 

por falta de à vontade, dificuldade de mobilidade, ou por um forte sentimento de 

inferioridade. Para estes alunos, as visitas de estudo constituem uma oportunidade nova, 

um dia diferente e um acesso a bens culturais e sociais, que as famílias não podem 

proporcionar. Por isso, são referidos como momentos tão apreciados (Oliveira, 2006).

Os resultados evidenciam a importância das relações informais entre pares como 

os espaços informais de aprendizagem. Talvez num cenário de espaço e tempo menos 

rígido, menos formal, menos tradicional e espartilhado este tipo de aluno se sinta mais 

motivado face às aprendizagens assim como às interacções sociais. Como afirma Stubbs 

(1987), “aprender não é um processo puramente cognitivo ou psicológico, mas pode 

depender crucialmente da relação social entre professor e aluno” (Stubbs, 1987, citado 
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por Amado, 2000a, p. 89). É nesta medida que é mais fácil aprender quando se está 

motivado. A motivação aproxima e leva o aluno a um querer saber. Gostar, ou não, da 

escola, não será uma questão menor. Fazer com que estes alunos gostem da escola é, 

certamente, um desafio para toda a comunidade educativa. 

4.3. RELAÇÃO ALUNO/PROFESSOR/AULA

4.3.1. Relação com os professores

A relação que os alunos têm com a escola não é muito diferente da relação que 

estabelecem com os professores. Valores idênticos aparecem nestas respostas. Do 

conjunto dos participantes 53% afirma gostar da escola e 59% afirma gostar dos 

professores. Porém, 12,6% afirma gostar muito da escola e, em menor percentagem,

3,1% afirma gostar muito dos professores. Pode-se afirmar que os alunos gostam mais 

da escola, do que dos professores, ainda que não haja uma grande diferença entre estas 

duas categorias. 

Na relação com o professor uma das categorias fundamentais é a comunicação. 

Veiga (2007a) chama a atenção para a importância da comunicação se centrar nas 

tarefas e não na pessoa do aluno:

Para Ginott (1995), a frequência dos comportamentos indisciplinados será tanto menor 
quanto mais o professor se dirigir às situações e menos visar a personalidade do aluno. 
Os professores que julgam o carácter e a personalidade dos alunos fracassam ao 
comunicar com eles. Para o referido estudioso, isto constitui o princípio fundamental da 
comunicação. A essência da comunicação efectiva consiste em conhecer como aplicar 
este princípio nas diversas situações. (Veiga, 2007a, p. 41)

Esta disponibilidade para o aluno está presente na comunicação que se 

estabelece, ou não, com este e na qualidade desta comunicação. A maneira como o 

professor comunica pode ter uma influência decisiva, afectando o auto-conceito do 

aluno (César 2003; César 2007, in press; Oliveira 2006). A comunicação clara e

congruente, deve visar as situações e não a personalidade dos alunos. Por isso, o clima 

emocional é um aspecto importante na relação entre alunos e professores, assim como 

na relação entre os vários membros da comunidade escolar.

A linguagem dos professores, e muito mais a dos pais, configura o futuro da 

criança, do aluno, do adolescente (Veiga, 2000, 2004). Do tipo de comunicação 
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praticado pelo professor dependerá, em grande parte, o grau de emotividade conflituosa 

na sala de aula. Daqui que, se considerarmos o clima emocional como uma variável 

independente da aprendizagem e do ensino, a utilização adequada das categorias 

comunicacionais permite ao professor intervir na promoção da sua própria realização 

profissional e na facilitação do sucesso escolar dos alunos. (Veiga, 2007a).

Aquilo que se diz é importante, mas o modo como se diz não é menos 

importante (César, 2009, in press). Os alunos que não são meros receptáculos passivos, 

interagem e naturalmente exploram as margens de manobra, o espaço possível que têm 

e que se vai criando com os professores ao longo do tempo. A comunicação que se 

estabelece hoje vai influenciar formas de actuação de amanhã. Num estudo feito por 

Amado (1989), em que analisou participações disciplinares numa escola secundária, ao 

longo de cinco anos lectivos, observou que formas de actuação indisciplinadas visam 

mais o funcionamento da aula do que a figura do professor directamente. Muitos formas 

de actuação visam uma saída de emergência para um tédio escolar, ou um pôr à prova a 

autoridade, uma resistência a um discurso pouco comunicativo ou significativo.

Vários estudos assinalam a importância da figura do professor, como 

determinante na gestão da sala de aula e na prevenção de conflitos (Estrela, 2000). 

Hargreaves (2001) salienta a importância da expectativa do professor e a criação ou não 

de um rótulo que ele estabelece em relação aos alunos. “Estigmatizar e rotular um aluno 

é conferir-lhe um estatuto diferente do de seus pares, levando, por vezes, à exclusão e ao 

isolamento” (Amado, 2000a, p.115). Ao analisar a estigmatização poderemos observar 

uma discriminação sentida pelo aluno e nem sempre percepcionada pelo professor. 

Ouvir os alunos pode levar a compreender melhor algumas das suas reacções, o que não 

significa que isso as justifique.

Sabemos que “a escola exerce uma influência tão grande nas relações 

interpessoais que o comportamento do aluno acaba por concretizar as previsões do 

professor” (Amado, 2000a, p. 117). É sabido que as expectativas influenciam as 

relações entre professores e alunos. Alguns estudos referem que os professores dão mais 

tempo de resposta a um bom aluno do que a um aluno considerado fraco, elogiam mais 

um aluno bom do que um fraco, interagem menos com os alunos fracos e que toda esta 

actuação vai criar expectativas baixas nos alunos com menor aproveitamento escolar e 

pouco desejo de participar e o inverso nos alunos melhores (Amado, 2000a,2000b; 

Estrela, 2007;Veiga,2007a). Este efeito é vivido com sofrimento e tristeza por parte do 

aluno que deseja ver-se apreciado e que não o consegue. Além disso, como profecia 



129

auto-realizada, ela tem um efeito de contágio. Contágio em relação às expectativas dos 

colegas e em relação às expectativas do próprio e, consequentemente, em relação à 

auto-estima. De acordo com Estrela (2002), Oliveira (1992) e Veiga (2007a), entre

outros, as expectativas são, na expressão destes autores, uma profecia auto-realizada, ou 

seja, as expectativas vão configurar as formas de actuação de modo que a sua 

concretização efectiva vai ser um reflexo de uma expectativa intuída, verbalizada, ou 

sugerida.

Não é fácil mudar expectativas. Não é fácil apagar a imagem que temos do 

outro. Não é fácil ter expectativas elevadas quando, por exemplo, os alunos do 7º ano de 

escolaridade já têm histórias de insucesso académico e quando não apresentam a idade 

esperada. Como ter então e fazer acreditar em expectativas elevadas? 

4.3.2. Relação com as aulas

A maioria dos alunos gosta da escola e dos professores, mas o mesmo já não 

acontece com as aulas. As aulas estão longe de ser aquilo que os alunos gostam na 

escola. Os afectos dividem-se: cerca de 17 alunos (53,2%) gosta pouco das aulas e/ou 

não gosta nada; enquanto os restantes alunos (46,8%) afirma gostar e/ou gostar muito 

das aulas.

Esta relação com as aulas é muito importante porque estamos a falar de um 

aspecto central da Escola, pelo menos do ponto de vista institucional. Supostamente, os 

alunos vão para a Escola para aprender, ou seja, para ter aulas. Resta saber se, 

actualmente, as aulas serão o formato mais adequado para aprender e que tipo de aulas, 

ou melhor, de práticas pedagógicas, promovem aprendizagens académicas de qualidade. 

As aulas são momentos decisivos da vida da escola. Em primeiro lugar, as aulas 

correspondem a tempos lectivos determinados, no tempo e no espaço, onde os alunos 

estão divididos por turmas, numa organização rígida, herdada desde o século XIX, onde 

se transita de uma relação próxima, entre o mestre e o aluno, para uma organização 

colectiva, distante, em que um ensina, simultaneamente, muitos e de igual modo

(Foucault, 1987). As aulas são um momento central da vida das escolas. Vários autores, 

clarificam a importância da gestão da sala de aula como um momento fundamental para 

a prevenção da indisciplina e/ou violência (Amado, 2001, César, 2009; Estrela, 2002,

2007; Veiga, 2007a). O modo como a autoridade se exerce, a capacidade do professor, 
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enquanto gestor de processos interactivos, de evitar a permissividade e o autoritarismo, 

a capacidade de ler em cada momento e de agir de forma a interpretar os sinais que os 

alunos dão de uma forma inteligente e criativa, são aspectos chave na minimização de 

conflitos (Barroso, 2001ª, 2001b; César, 2003a; Sebastião, 2003).

O exercício da autoridade é um aspecto importante, que não deve ser confundido 

com autoritarismo nem com negação da liberdade dos outros:

A autoridade coerentemente democrática, fundando-se na certeza da importância, quer 
de si mesma, quer da liberdade dos educandos para a construção de um clima de real 
disciplina, jamais minimiza a liberdade. Pelo contrário, aposta nela. Empenha-se em 
desafiá-la sempre e sempre; jamais vê, na rebeldia da liberdade, um sinal de 
deterioração da ordem. A autoridade coerentemente democrática está convicta de que a 
disciplina verdadeira não existe na estagnação, no silêncio dos silenciados, mas no 
alvoroço dos inquietos, na dúvida que instiga, na esperança que desperta. (Freire, 2007, 
p. 93)

Ao planificar as práticas, nomeadamente as que se desenvolvem em cenários de 

aula, o professor deve ter em conta a capacidade de atenção e concentração dos alunos, 

a necessidade de mudar, de forma gradual, de tarefas e propor aquelas em que os alunos 

desempenham um papel participativo e dinâmico. O modo como a sala de aula é gerida 

acaba por ser um veículo de transmissão de valores e normas, mesmo implícitas, 

fazendo parte do chamado currículo oculto da escola, não menos importante, na 

formação dos alunos (Oliveira, 2006). A própria autoridade do professor também advém

da capacidade de gerir a sala de aula, da congruência entre os discursos e as práticas, da 

coerência e da justiça na aplicação de regras, da capacidade de diálogo e de escuta de 

diferentes pontos de vista:

Como professor, tanto lido com a minha liberdade quanto com minha autoridade 
em exercício, mas também directamente com a liberdade dos educandos, que devo 
respeitar, e com a criação de sua autonomia bem como os ensaios de construção da 
autoridade dos educandos. Como professor não me é possível ajudar o educando a 
superar sua ignorância se não supero permanentemente a minha. (Freire, 2007, p. 95)

Para além disso, como chama a atenção Estrela (2002, 2007), é dentro da sala de 

aula, com a turma, que os professores desenvolvem uma relação mais prolongada e 

continuada com os alunos. Estes alunos gostam muito pouco das aulas talvez porque 

percebem, intuitivamente, as fracas expectativas que os professores têm em relação a 

eles. Talvez, também, por razões internas à própria aula, ritmo, tarefas e actividades 
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pouco variadas que, são muitas vezes, informalmente apontadas como queixas dos 

alunos.

Na sala de aula, todos os pormenores são importantes (Amado, 2000a; César, 

2009; Estrela, 2002): a distribuição física dos alunos, o modo como a sala de aula está 

arrumada, o contacto visual que se estabelece com os alunos, o saber e tratar 

directamente pelo nome de cada um, o ser capaz de elogiar, de manter um ritmo 

interessante, diversificar as tarefas, estar atento e decifrar os sinais de agitação ou de 

inquietação, ou perceber que o aumento de ruído significa cansaço, tarefa concluída e 

não maldade. 

É importante perceber que ninguém “dá aulas”. Como afirma Freire,

(1996/2007), “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (p. 47), ou seja, “o que 

importa é que, professores e alunos se assumam epistemologicamente curiosos” (p. 86).

Em relação às aulas de substituição os alunos, maioritariamente, não gostam. 

Neste aspecto existe consenso entre eles: 22 alunos (o que equivale a 68,8%) afirmam 

que não gostam nada; seis alunos (18,8%) que gostam pouco, três (9,3%) que gostam e 

apenas um aluno (3,1%) afirma gostar muito. Os motivos e razões podem ser vários. 

Podem não gostar das aulas de substituição ou do modo como elas decorrem. Por se 

tratar de vivências que são ainda recentes podem, certamente, traduzir a reacção a algo 

que é novo. Será que os professores gostam? Podemos estar perante vivências que 

necessitam de ser ajustadas, modificadas ou interiorizadas?

Esta reacção negativa dos alunos pode também significar um excesso de carga 

horária. A maioria dos alunos é do ensino básico, que tem actualmente um mínimo de 

14 disciplinas obrigatórias por semana, o que corresponde a uma carga horária superior 

a 30 horas semanais. De acordo com vários autores, é excessivo (Santos, 2004; Strecht, 

2008). Assim, a aula de substituição é ainda vista como um momento de lazer que se 

perdeu.

Se olharmos para os resultados daquilo que os alunos mais gostam na escola, 

que são, por ordem decrescente, os colegas, os intervalos, visitas de estudo, actividades 

extra-curriculares e os funcionários, então as aulas de substituição parecem ser um 

espaço que impede os alunos de acederem aquilo que mais gostam na escola e que, até 

há pouco tempo, era possível acederem nos momentos em que não tinham uma das

aulas previstas. Por tudo o que foi dito, repensar as aulas de substituição é um aspecto 

que deveria merecer mais atenção.



132

4.3.3. Relação entre pares de alunos

Os alunos gostam, em geral, dos colegas. O mesmo ocorre em relação aos 

intervalos. Só 15% dos alunos diz gostar pouco dos colegas. De qualquer forma, gostar 

dos colegas, que é um sinal de inclusão e convívio, não é sinónimo de ter amigos, no 

sentido mais estrito do termo. Entre conversas informais e desabafos cúmplices com 

estes alunos, eles revelaram a inexistência de amigos próximos ou verdadeiros, o que 

contraria a primeira impressão, pois estes alunos esforçam-se por transmitir sinais de 

popularidade e protagonismo. 

A necessidade de pertença e de reconhecimento é fundamental, as formas de 

actuação têm, pois, um objectivo fundamental: a conquista de um lugar no grupo. Como 

afirmam Dreikurs & Cassel (1992):

Atingir e desempenhar um papel de aceitação na sociedade, fazer parte do grupo 
e ser reconhecido por ele – eis o maior objectivo dos comportamentos humanos 
É por isso que a possibilidade de ser desprezado pelos outros constitui talvez o 
maior medo que uma pessoa pode experimentar. (citados por Veiga, 2007a, p.
58)

Colegas e intervalos são o que os alunos mais gostam na escola. Assim, esta é 

vista, muitas vezes, como espaço de encontros e relações sociais. 

4.3.4. Relação Aluno/funcionário

A categoria que apresenta menos desfasamento entre a importância que lhe é 

atribuída e a relação afectiva subjacente é a relação aluno/funcionário.

Se compararmos os gráficos da importância atribuída aos funcionários (ver 

Gráfico 20) e o gráfico da relação com os funcionários (ver Gráfico 21) observamos

valores muito semelhantes. Outro aspecto que merece atenção é a relação positiva que

os alunos afirmam ter com os funcionários desta escola. Nenhum aluno afirma não

gostar nada dos funcionários, seis alunos (18,8%) afirmam gostar pouco, 15 alunos 

(46,8%) afirmam gostar dos funcionários e 11 alunos (34,4%) afirmam que gostam

muito. Isto significa que os alunos, globalmente, gostam mais dos funcionários do que 

dos professores. Significa, também, que estes funcionários conseguem transmitir uma 

preocupação com os alunos e que o seu relacionamento, em espaços de educação não 
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formal, como corredores, pavilhões, pátios e serviços, funciona com proximidade e

constitui um relacionamento humano adequado. Pensamos poder existir aqui um efeito 

sociológico de classe, uma proximidade social, que lhes possibilita uma relação próxima 

e empática, do ponto de vista profissional e humano.

Sendo a maior parte destes alunos de classes desfavorecidas, os funcionários são,

também eles, próximos, quer em termos de classe social quer em termos de proximidade 

física. Muitos funcionários habitam os bairros dos alunos, alguns são vizinhos ou 

conhecidos, fazem o mesmo percurso entre a casa e a escola. Ao contrário, os 

professores são mais distantes socialmente, são vistos como favorecidos, não pertencem 

aos bairros, não são vizinhos, não conhecem vivencialmente esses contextos, as

dificuldades inerentes, as suas condições de vida, o trajecto para a escola, as casas, os 

costumes e, alguns, até terão receio de conhecer os bairros dos alunos.

A proximidade sociológica entre alunos e funcionários pode proporcionar uma 

facilidade no relacionamento sem, de modo algum, retirar mérito ao trabalho 

desempenhado pelos funcionários. Os alunos considerados como problemáticos 

perspectivam e sentem que os funcionários se preocupam com eles, gostam deles, o que 

nem sempre acontece com os professores. Em termos de conversas informais, cada 

aluno revelou, em geral, uma preferência por um determinado funcionário, nem sempre 

o mesmo, o que significa que, de algum modo, cada um deles consegue estabelecer com 

os alunos relações, por vezes, mais próximas, ou mais distantes, mas atentas e 

preocupadas.

4.4. VIOLÊNCIA

4.4.1. Violência na escola

A opinião dos alunos divide-se quanto há existência, ou não, de violência na 

escola. Esta divisão prende-se com a subjectividade do conceito e com o paralelo que é 

feito entre a violência noutros locais vivenciados pelo aluno e a escola. 

Em relação ao local de violência na escola, 23 alunos (71,8%) afirmam que a 

violência ocorre nos intervalos com os colegas e entre os colegas. Este resultado era de 

certa forma esperado, uma vez que é no intervalo que os alunos se encontram, sem 

serem muito vigiados, em espaço amplo e livre. O intervalo é o momento em que cada 
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um decide o que fazer, com quem estar mas, simultaneamente, um momento e um 

espaço de cruzamento e de encontro entre todos. O pátio é local de desembarque 

obrigatório, local de passagem obrigatório, ponto de encontro, acidental ou propositado, 

livre e, ao mesmo tempo, inevitável. Além disso, o intervalo é um momento de 

descompressão, após 90 minutos de aula e, nem sempre, nas melhores condições. 

Muitas vezes os alunos têm que ficar na fila para o bar, ou da papelaria, ou da 

reprografia, ou à chuva ou ao frio. Alguns destes intervalos são apenas de 10 m, tempo 

nem sempre suficiente para um jovem estar apto a entrar noutra aula de 90m. 

A divisão do tempo escolar no horário rígido em blocos e segmentos criou uma 

exactidão artificial e sequencial dos tempos e espaços (Foucault, 1987), no pressuposto 

de que todos aprendem ao mesmo tempo. Quanto mais pesado é o horário escolar, mais 

os intervalos se tornam desejados, momentos quase de explosão e de necessidade de 

falar, correr, brincar. Também os intervalos ocorrem ao mesmo tempo para todos, do 7º 

ao 12º ano de escolaridade. Ao toque da campainha, os corredores, as escadas, os 

degraus, enchem-se de gente, muita gente, ávida de falar e mexer. 

Será que o sedentarismo actual tem consequências ao nível da gestão e da 

capacidade de controlo da agressividade? Será que crianças e jovens que brincam, 

jogam e correm aprendem, nesses momentos de actividade física, a gerir melhor a 

agressividade e os conflitos entre eles?

Alguns dos acontecimentos classificados de violentos nos intervalos, terão que 

ser relativizados. Empurrões e algumas zangas sempre ocorreram. A observação destes 

fenómenos não é algo de novo. Esta constatação não significa uma desresponsabilização 

ou uma aceitação passiva do que quer que aconteça, mas apenas a consciência que estes 

fenómenos têm níveis distintos de gravidade e que não devem ser colocados todos ao 

mesmo nível. 

Não obstante é no intervalo, com colegas, onde ocorre a violência na escola. 

Será que esta violência é significativa para os alunos, ou apenas o é para os adultos? 

Será que aquilo que é considerado violento para uns, pode ser visto por outros como 

uma brincadeira? Os alunos gostam dos colegas e dos intervalos. Mas, 

simultaneamente, é lá que ocorrem a violência e os desacatos? Será que os desacatos 

entre os alunos são vistos, por eles, como coisas que fazem parte da vida e das vivências 

adolescentes, ou como violência? Será que para eles essa violência é violenta?

Mais de 80% dos alunos que são chamados ao conselho executivo por questões 

de ordem disciplinar afirma não ter cometido nenhum acto indevido, de carácter 
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comportamental. Esta postura não é uma mera negação, ou uma tentativa de omissão 

dos factos, mas uma perspectiva diferente dos acontecimentos, onde aquilo que ocorreu 

não é designado pelo aluno como violência ou indisciplina, mas de brincadeira, assunto 

entre eles, atitudes que designam de comuns e vulgares. Nem sempre é evidente para os 

alunos a condenação que a escola faz de actuações que eles consideram usuais. “Eu não 

fiz nada, foi só uma brincadeira” nem sempre é dito como desculpa, mas, por vezes, 

como resultado de uma convicção genuína.

Em termos informais são com frequência relatadas “zaragatas” ou zangas 

durante o fim-de-semana, que têm o seu desfecho final quando os alunos se encontram 

na escola no início da semana. Com regularidade, os alunos afirmam: “são coisas só 

nossas são problemas nossos, não tem nada a ver com a escola”. Isto é afirmado tanto

em pequenos incidentes, como em incidentes com gravidade. 

Ocorrendo a violência nos intervalos, ela é testemunhada por outros e o espírito 

de rivalidade entre grupos é assumido e vivenciado. Quando a violência ultrapassa o 

nível da zanga, empurrões entre alunos e ofensas verbais, passando para um nível mais 

grave, nomeadamente com posse e uso de armas, onde a delinquência e a marginalidade 

ficam patentes, é sempre verbalizado que “não tem nada a ver com a escola”, “são 

assuntos só nossos”, são problemas antigos, onde a rivalidade entre grupos ou gangs e 

bairros distintos está subjacente.

Em relação às participações disciplinares é notória a diminuição de problemas na 

porta da escola. A escola tinha problemas com a entrada de estranhos no edifício e a 

utilização de cartões falsos. A mudança de funcionários, uma vigilância mais eficiente e 

uma interiorização, por parte dos alunos, de regras na entrada, contribuiu para uma 

diminuição de problemas na portaria.

Das participações efectuadas por professores, mais de 70% estão relacionadas 

com acontecimentos que ocorreram dentro da sala de aula. Isto significa que essas 

ocorrências são participadas porque a autoridade, estatuto ou dignidade do professor foi, 

de alguma forma, posta em causa. Mas será que estes dados significam que ocorrem 

mais perturbações dentro da aula do que fora da aula? Penso que não é legítimo efectuar 

essa generalização e precisaria de outros dados para obter resultados fidedignos. Além 

disso, nos questionários de auto-avaliação da escola, cerca de 80% dos alunos responde 

que há mais perturbações fora do espaço da aula do que no seu interior. Também os 

professores, em conversas informais, ou em reuniões de trabalho, confirmam a opinião 

dos alunos. Mas não deixa de ser interessante, existirem menos participações. Também, 
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e de acordo com investigadores (Blaya, 2008; Pereira, 2001;), é nos recreios, nos pátios 

e nos intervalos que ocorrem a maior parte dos distúrbios.

Consideramos que a indisciplina/violência, que ocorram fora da sala de aula não 

ferem, de modo imediato, o professor que testemunhou o acontecimento o que, de 

algum modo, não o vai impelir para uma participação formal. Será que o sentimento de 

pertença à escola e à organização interfere na postura interventiva de participar? Será 

que o fazem mas de modo informal? Algumas questões ficam em aberto.

Ainda em relação à natureza das participações disciplinares feitas por 

professores nos anos lectivos 2006/07 e 2007/08, podemos identificar categorias de 

análise quanto ao seu conteúdo. De acordo com alguns investigadores, como Amado 

(1989) e, Freire (2001), em relação às perturbações dentro do espaço lectivo, podem-se

encontrar três grandes categorias:

A - Categoria da relação professor - aluno:

A1 Desobediência: não cumprir ordens

A2 Agressão verbal: ameaçar e insultar

A3 Agressão física: empurrar, bater

B - Categoria da relação aluno – aluno:

B1 Incitar à indisciplina

B2 Agressão verbal entre pares

B3 Agressão física entre pares

C - Categoria da relação processo - aula

C1 Executar trabalhos ou actividades estranhas à aula

C2 Postura inadequada com o objectivo de boicotar a aula

A importância de identificar estas categorias é porque, através delas, podemos 

obter um conhecimento mais profundo da natureza das formas de actuação dos alunos. 

Elas podem não abarcar todo o leque de situações, mas dão-nos um panorama bastante 

preciso destes fenómenos que importa compreender. Esta categorização nem sempre é 

fácil de identificar e, por vezes, encontramos subcategorias que se relacionam entre si, 

por exemplo a categoria A1 e a C2 estão em íntima relação.
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Em relação à categoria A, ela manifesta-se sempre em aula. A mais frequente, 

em ambos os anos lectivos, é a categoria A1. A agressão verbal (A2) de aluno para 

professor também se observa e ocorreu um único caso de tentativa de A3, agressão 

física, a um professor, no ano lectivo 2006/07. Curiosamente, foram os colegas de turma

que impediram a consumação do acto, agarrando o aluno de imediato e criando uma 

barreira entre ele e o professor. Este episódio foi único. Em relação à categoria A2 

(agressão verbal do aluno em relação ao professor), penso que merece um posterior 

aprofundamento. Se interrogássemos esses alunos em relação ao sucedido, será que eles 

iriam considerar que o professor também os agrediu verbalmente? Sem queremos

desculpabilizar, a agressão verbal pode ser sentida de muitas maneiras. 

A Categoria B é, sem dúvida, a categoria encontrada em maior número de vezes, 

em ambos os anos lectivos. As categorias B2 e B3 são as mais frequentes. Aparecem, 

em geral, em sequência. Quando ocorre uma agressão verbal a resposta, a seguir, é, 

infelizmente, a agressão física. Isto verifica-se tanto dentro como fora da sala de aula. A 

categoria B1 é várias vezes referida, mas de modo pouco claro e nem sempre 

identificável. Há relatos de colegas que incentivaram, aplaudiram, mas sem uma 

identificação clara de quem foi, é sempre um grupo e, por vezes, não há certezas quanto 

aos autores desse incentivo de retaguarda.

De 2006/07 para 2007/08 há uma diminuição de agressão entre os alunos em 

aula, tanto na agressão verbal (B2), como na agressão física (B3). As participações 

diminuíram e só não se verifica uma maior diminuição, devido a um problema 

crescente, que enquadramos dentro da categoria C1, que está relacionado com a 

utilização do telemóvel dentro da sala de aula. Esta foi a única categoria que sofreu um 

aumento considerável. No ano lectivo 2006/07 foram entregues no conselho executivo 

dois telemóveis e a respectiva participação. No ano lectivo 2007/08 houve um aumento, 

foram entregues no conselho executivo 15 telemóveis, apreendidos por uso indevido 

dentro da sala de aula. Pensamos que este fenómeno é preocupante, mas é um fenómeno 

geral da sociedade. Infelizmente encontramos essa situação com alunos e em adultos, na 

escola e fora da escola, no trabalho e no lazer, no cinema, no teatro e, até, na ópera. 

Mais do que um lapso ou um esquecimento, talvez revele o nível cultural ou 

educacional da sociedade. 



138

4.4.2. Violência no bairro

Temos 20 alunos (62,5%), que afirmam que existe violência no seu bairro, o que 

significa que, de algum modo, estão expostos a ela e que é uma presença quotidiana. 

Sabemos que não é determinante, mas é um factor de risco, que pode ser potenciador de 

actuações agressivas. Quanto mais a violência é vivida, ou presenciada, ou sofrida, mais 

pode assumir-se como uma actuação possível, como uma via, entre outras, para a 

resolução de problemas ou conflitos. Quanto mais exposto à violência menos imune se 

fica a ela. Há efeitos de contágio: passa a ser aceite, passa a ser habitual, uma vez que 

faz parte ou da vida quotidiana familiar ou da vida de bairro (Sá, 2008).

Os resultados obtidos não espelham necessariamente opiniões diferentes, mas

deve-se a alunos desta escola virem de diferentes bairros, situados em redor da escola. 

Quando 20 alunos (62,5%) afirmam existir violência no bairro, isso significa que, 

infelizmente, estes alunos estão expostos à violência na zona habitacional.

Alguns destes bairros não são apenas desfavorecidos do ponto de vista 

económico e social, como estão sinalizados pela polícia como bairros problemáticos, 

onde existem problemas de delinquência, droga e tráfico de armas. Nestes bairros, o 

recurso a posse de armas brancas é usual. Assim, existem alunos que as transportam 

para a escola, como se fosse um objecto que é habitual usar, alegando que não é para 

uso na escola, mas para defesa pessoal no bairro. Nunca houve uma ameaça com armas 

brancas a professores. Contudo, os alunos já as utilizaram entre si, ainda que, em geral,

o façam fora da escola, no percurso entre a escola e o bairro.

A violência no bairro é um aspecto exógeno à escola e que, por isso mesmo, 

escapa muitas vezes ao controle da escola. A sua dimensão ultrapassa, em muito, a 

capacidade desta alterar a ordem, ou a desordem, exterior. De qualquer modo alguns 

projectos poderão dar frutos, se forem continuados no tempo, como é o caso da 

formação parental, intervenções comunitárias, promoção do envolvimento com a escola 

e criação de um sentido de pertença (Canário, 2006a).

Acreditamos que o ser humano, como ser complexo que é, não funciona numa 

simples causalidade directa, tipo pavloviana, nem numa visão determinista ou fatalista 

dos acontecimentos. Pelo contrário, acreditar no poder da educação é não ter uma leitura 

determinista da vida. Assumimos, que pode a educação pode alterar ou induzir novas

formas de actuação. 
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Estudos internacionais, nomeadamente em favelas do Rio de Janeiro, mostram 

que um bairro violento não cria necessariamente uma escola violenta. Pode ser uma 

escola com dificuldades, com problemas, mas pode ser uma escola onde se aprende que 

o bairro não é o mundo e que há leis, regras e justiça, para além das armas, dos roubos e 

da agressão (Abramovay, 2002). Aqueles que estão expostos à violência no bairro 

precisam, mais do que ninguém, que a escola seja um local seguro com regras, com 

respeito, onde todos são tratados com dignidade e sem violência.

4.4.3. Violência na família

Pensamos que não é fácil responder à questão sobre se existe violência na 

própria família. Por isso, não esperávamos obter respostas afirmativas. Contudo, três 

alunos responderam afirmativamente. Será que existem mais? Será que não existe uma 

tendência para ocultar ou omitir este dado? Não estaremos perante uma questão muito 

delicada, do foro íntimo, que não se deseje, ou possa, revelar? 

Existir violência na família é, também, um factor de risco, uma vez que jovens 

vítimas de violência são potencialmente mais violentos do que os que não estão 

expostos à violência (Sá, 2008; Strecht, 2002, 2008).

Em Portugal, a violência no seio da família é, infelizmente, algo que não pode 

ser ignorado. Apesar de os estudos indicarem que é um fenómeno transversal a todas as 

classes sociais, este fenómeno torna-se ainda mais preocupante quando um jovem 

percepciona tudo, à sua volta, como violento: a família, o bairro e a escola (Strecht, 

2008).

Para além da violência poderá haver outros aspectos muito importantes como, 

por exemplo, a percepção dos jovens sobre o interesse que os pais e encarregados de 

educação mostram em relação à escola. De acordo com Veiga (1993, 2001), a percepção

da preocupação dos pais face aos filhos pode ser fundamental nos desempenhos

escolares e nas formas de actuação. Os filhos percepcionarem e saberem que os pais 

estão atentos e preocupados, pode fazer a diferença. De acordo com esse estudo as 

perguntas: “Como correu o dia na escola?”, ou “Quando é o próximo teste?”, podem

marcar a diferença. 
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4.5. A ESCOLA

4.5.1. O pior da escola

Apesar às aulas de substituição não atingirem um valor estatisticamente 

significativo, pensamos que isso se deve acima de tudo à dispersão de respostas e ao 

pequeno número de alunos considerados (n=32).

Porém, temos que assinalar, que as aulas de substituição ainda são um fenómeno 

novo, relativamente recente como prática efectiva do sistema de ensino português e que 

haverá, com certeza, um peso da resistência à mudança, uma vez que esta introdução foi 

acompanhada de críticas públicas e de alguma insatisfação, quer dos alunos quer dos 

professores.

As aulas de substituição foram introduzidas no ano lectivo 2005/06. Como 

prática recente, merece aprofundamentos futuros, eventualmente quando for uma prática 

institucionalizada com uma implementação ajustada e racional. Pensamos que a 

organização escolar, nos contractos de autonomia, poderá gerir de uma forma mais 

eficaz este aspecto.

Quer a organização da escola, quer a organização dos espaços e das aulas 

poderão inverter ou diminuir fenómenos de desinteresse, indisciplina e de alheamento.

Como afirma Roldão (2003), “A verdadeira crise, se existe, não reside na escola, mas na 

capacidade de repensar a escola, nos seus figurinos organizativos e curriculares” (p.

158). Se formos capazes de reinventar a escola, de torná-la um local apetecível com 

actividades que sejam desafios inteligentes e criativos, os alunos irão criar gosto e 

desejo de aprender. Muitas formas de actuação dos alunos não são mais do que 

estratégias para alterar o rumo a algo que se lhes afigura desinteressante, aborrecido e 

maçador.

Muitos jogos estratégicos e de poder se estabelecem nas relações desiguais entre 

professores e alunos. Mais do que competências científicas o professor tem que ser um 

líder e um gestor de emoções, afectos, desejos e motivações, na crença de que a auto-

disciplina é a única que leva o aluno à autonomia e à responsabilização da sua liberdade.
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4.5.2. O melhor da escola

O melhor da escola são os intervalos, o clima da escola e as aulas, por ordem 

decrescente. É interessante observar que, quer o clima quer as aulas, aparecem 

simultaneamente como o melhor e o pior. Significa que não há um consenso entre 

alunos e que, eventualmente, há aulas que são o pior e haverá outras que são o melhor 

da escola. De qualquer modo, os alunos concentram as preferências nos intervalos.

A dispersão de respostas em relação ao que é o melhor da escola também pode 

significar que não há um consenso sobre o que é melhor, como, eventualmente, o que é 

escolhido como o melhor da escola pode variar ao longo dos anos, ou ao longo das 

idades, da turma, dos amigos, do sucesso.

É interessante notar que os amigos são pouco escolhidos como o melhor da 

escola. O que nos levanta a questão: Será que estes alunos considerados de 

problemáticos têm mesmo amigos na escola? Será que a sua popularidade não é uma 

mera aparência ou um modo de serem o centro de atenções por não as obterem de outra 

forma? Este dado merece reflexão e atenção por parte da comunidade educativa e de 

todos os que querem fazer da escola um espaço gratificante de relações humanas.

Também entre amigos e colegas as expectativas têm muita influência. As 

expectativas não são um exclusivo da relação professor/aluno, mas estão igualmente 

presentes, por exemplo, entre os colegas da turma: “se, por exemplo, um aluno tem 

fama de palhaço ou de provocador dos professores, esforçar-se-á por manter esse papel 

para, desse modo, satisfazer as expectativas dos outros” (Watkins & Wagner, 1991, 

p.119, citados por Amado, 2000a, p.124). As expectativas também ocorrem em relação 

a si próprio e não apenas na relação com os outros. É neste sentido que é importante a 

auto-estima e o acreditar nas capacidades e competências. A persistência, o 

empenhamento, assim como a resiliência, são características individuais que vão influir 

na postura, na capacidade de trabalho e no empenho. 

Deste modo, a organização escolar pode, eventualmente, ao mudar um aluno de 

turma, proporcionar uma maior alteração na sua postura do que com um mero castigo de 

suspensão. Acima de tudo, é importante que a organização reflicta nos modos de 

actuação e na existência de espaços/tempos de diálogo com os alunos e famílias, 

professores e agentes educativos.
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4.5.3. O que mudava na escola

Em primeiro lugar, os alunos elegem os horários como aquilo que se deve mudar 

na escola. Esta questão dos horários não é uma questão menor e deve fazer pensar todos 

aqueles que se preocupam com a administração e gestão escolar. Os alunos terem um 

horário adequado às vivências próprias do nível etário é, sem dúvida, condição sine qua 

non, para o ano escolar poder ter uma gestão do tempo eficaz e um aumento da 

produtividade. Alunos que entram às 8h na escola e saem às 18h, todos os dias, não 

terão condições para fazer trabalhos de casa, estudar e nem sequer tempo para brincar, 

conversar ou descansar. Os professores sabem como é importante o horário. Mas, será 

que nos lembramos que o horário dos alunos ainda é mais importante do que o horário 

do professor?

Este é um dos aspectos organizativos da escola no qual haverá margem para a 

escola trabalhar. Apesar das directrizes e regras na elaboração de horários, estamos 

perante um aspecto onde todos os pormenores fazem a diferença. Diferença 

significativa, porque, as consequências são diárias e com reflexos na produtividade, na 

concentração e na postura dos alunos.

Os alunos não estão satisfeitos com as instalações. Se atendermos ao número de 

horas de permanência na escola, este é um aspecto que merece alguma reflexão. 

Instalações adequadas, laboratórios equipados, salas de informática ou equipamento 

desportivo com qualidade podem fazer toda a diferença numa escola. Para não falar do 

excesso de frio ou de calor, ausência de salas de convívio para estudantes, lugares 

abrigados onde possam permanecer.

Para além dos horários e das instalações, os alunos assinalam também as regras 

de escola como algo que gostavam de ver alterado. Todos estes aspectos são, de algum 

modo, aspectos organizacionais, que estarão ao alcance das escolas discutirem,

reflectirem e melhorarem.

Outros aspectos organizacionais poderão influenciar as formas de actuação dos 

alunos e contribuir para um clima favorável de escola. O modo como se organizam 

turmas, como se distribuem os alunos, os horários, a organização dos tempos escolares, 

os modos como os alunos novos são acolhidos na escola, o tempo que os professores 

têm disponível para os alunos, fora da sala de aula, os critérios para a escolha do 

director de turma, são fundamentais para as formas de actuação dos alunos. A 
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capacidade que a escola tem de dar protagonismo aos alunos, de lhes dar instrumentos 

de autonomia e iniciativa. A criação de clubes escolares activos, de acordo com 

interesses comuns e não necessariamente pela turma ou ano de escolaridade, podem ser 

importantes.

Se as escolas fazem a diferença, a gestão e a organização escolar também pode 

fazer a diferença. A participação dos alunos e funcionários na criação e discussão de 

regulamentos internos pode trazer mudanças essenciais. Estudos portugueses, 

nomeadamente Veiga (2001), encontra relações significativas entre as representações 

dos direitos dos alunos e a violência na escola, avaliada com a EDEP (escala de 

disrupção escolar inferida pelos alunos).

Em relação aos professores, eles são considerados pelos alunos como 

simpáticos. Esta categoria, ainda que ambígua ou subjectiva, revela um relacionamento 

afectivo positivo. Caso contrário, os professores seriam designados de pouco ou nada 

simpáticos. A simpatia nada nos diz sobre a competência científica do professor ou 

sobre o modo como exerce a autoridade ou o relacionamento com os alunos. Porém,

revela uma postura relacional afável.

No contexto desta escola é interessante este resultado porque, também os

directores de turma consideram os alunos simpáticos. Em termos informais é dito que os 

alunos tratam bem os professores. Ainda que às vezes desconheçam algumas regras de 

etiqueta e de educação, tratam bem os professores, revelando consideração, estima e 

admiração. De um modo geral, quando o aluno se sente bem tratado, trata bem os 

outros. Alguns destes alunos já foram mal tratados fora da escola, pelas condições de 

vida ou por aspectos relacionais e familiares, sendo sensíveis a isso. 

Quanto maior o sofrimento por que uma criança já passou, maior o potencial de 

agressividade (Sá, 2008). Nesta escola, como noutras escolas públicas do país, estão 

crianças e jovens sinalizadas como estando em risco pela comissão de protecção de 

menores. E muitas outras estarão em risco e ainda não foram sinalizadas. São acima de 

tudo crianças em sofrimento, sofrimento silencioso e envergonhado. Não serão todos, 

mas cabe à escola pública cuidar destas crianças e, ao serem bem tratadas, terem a 

oportunidade de conhecerem outras coisas para além do sofrimento (Ladeira, 2008; 

Strecht, 2008).
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4.6. RELAÇÕES ESTATISTICAMENTE SIGNIFICATIVAS

Como já afirmámos no capítulo anterior, quando existe alguma dispersão de 

respostas, o número baixo de respondentes (n=32) não permite encontrar relações 

significativas, que provavelmente apareceriam se estivéssemos perante um número 

muito elevado de respondentes. De qualquer forma, as relações obtidas permitem 

alongar a análise de dados, confirmam e validam internamente as interpretações 

efectuadas e apontam pistas de reflexão e de pensamento a serem analisadas e 

interpretadas. Assim, pareceu-nos importante discuti-las neste trabalho.

4.6.1. Sentimento dos alunos em relação aos professores vs. a 

importância que lhes atribuem

Existe uma relação muito significativa entre o sentimento dos alunos em relação 

aos professores e a importância que lhes atribuem. Diversos autores salientam que não 

há uma separação entre os afectos e a representação social, quanto à importância

relativa, ou seja, os alunos que gostam dos professores, tendem a reconhecerem-lhes e 

atribuírem-lhes importância, a reconhecer a relevância do papel do professor (Santos, 

1991a, 1991b; Strecht, 2001). No entanto, o que nos parece mais importante é a clara 

distinção entre dois grupos: os que não gostam ou gostam pouco dos professores, em 

que metade não os considera importantes; e os que gostam ou gostam muito, em que a 

totalidade os considera importantes. Esta dicotomia aponta para a relevância que as 

relações estabelecidas com os alunos podem desempenhar no seu percurso escolar, 

mesmo quando se trata, como no caso deste estudo, de alunos que são considerados 

como problemáticos por esses mesmos professores. Porém, para os que são 

problemáticos mas que conseguem ter relações securizantes e agradáveis com os 

professores, afirmando gostar deles, isso leva-os a reconhecer a sua importância, ou 

seja, abre caminhos para que o percurso escolar continue a ser de interesse, para estes 

alunos, e leva-os a reconhecer a importância dos professores, apesar de nem sempre 

cumprirem as regras do contrato didáctico ou do meta contrato institucional.

Este resultado aponta, de forma clara, que se a Escola pretende actuar no sentido 

de promover o sucesso escolar, prevenir futuros problemas de indisciplina e/ou 

violência nas escolas, desempenhar um papel na vida destes alunos, então, é essencial
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que os professores consigam investir no estabelecimento de uma relação pedagógica

securizante, de afecto mútuo, em que os professores possam aparecer como modelos aos 

alunos.

Isto alerta-nos para os custos da falta de tempo para escutar os alunos, para 

interagir com eles, para além dos espaços de pergunta/resposta sobre conteúdos 

académicos, para criar relações humanas de qualidade no seio da comunidade escolar. 

Temas que autores como Santos (2004) e Sampaio (1997, 2001, 2008), já realçavam, 

mas que a investigação tem vindo a corroborar (César, 2002, 2003a, 2009; Oliveira, 

2006). Contudo, esta mesma investigação alerta-nos para um outro aspecto que nos 

parece importante: actua-se, muitas vezes, já muito tarde. Para alguns, demasiado tarde

(César, 2002). Para outros, muito tarde, pois podíamos evitar custos pessoais (retenções, 

problemas com a justiça, e outros) ou sociais, como as diversas formas de exclusão, de 

que a prisão e a institucionalização constituem os exemplos mais dramáticos, e números 

que, em Portugal, são preocupantes, quando comparados com outros países da Europa 

(Amado, Ribeiro, Limão, & Pacheco, 2003).

Em alguns países, como a Inglaterra, o papel dos tutores é mais central e 

estabelece pontes entre os alunos e a escola. O mesmo relata alguma investigação

portuguesa (César, 2002; Oliveira, 2006). Porém, em vez de implementarmos a tutoria 

apenas para casos extremos, como aconteceu nestas duas investigações, poderíamos 

utilizá-la como medida preventiva, que facilitasse o estabelecimento de relações mais 

próximas com um professor – o tutor – que serviria de elo de ligação preferencial.

A qualidade das relações humanas, em especial da relação aluno/professor é da 

maior importância. No caso de alunos considerados problemáticos ainda se torna mais 

premente estabelecer uma relação que crie vínculos humanos, afectivos e institucionais, 

porque, de algum modo, estamos perante alguém em risco. Tal como foi referido no

quadro de referência teórico estes fenómenos são sintomas e não a doença, sinais 

exteriores e para o exterior, sinais contraditórios mas, muitas vezes, uma forma de pedir 

ajuda (Amado & Freire, 2009; Estrela, 20002; Strecht, 2008).

É interessante observar que, quando estes alunos gostam muito dos professores, 

lhes conferem maior importância do que quando não gostam ou gostam menos. Isto 

traduz uma contaminação entre o plano dos afectos e a concepção ou a representação 

teórica do conceito de importância. Esta comunicação entre afectos e racionalidade é 

expectável, ainda por cima numa faixa etária onde a sensibilidade e a emoção 

contaminam concepções, posturas, atitudes e formas de actuação. (Cordeiro, 2009).
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É importante que a escola, os agentes educativos e, em particular, os professores 

destes alunos tenham consciência desta relação, o que lhes confere uma 

responsabilidade acrescida uma vez que podem, directamente, influenciar, encaminhar 

ou afastar os seus alunos. Os professores não são neutros nas formas de actuação. A 

importância que os alunos reconhecem aos professores também está relacionada com a 

relação que entre eles se estabelece, ou seja, não é um dado a priori, mas como toda a 

relação, é uma construção diária, dinâmica e em permanente reconfiguração. 

Sabemos que a representação social da importância do professor, também não é 

um exclusivo da relação pessoal que cada professor estabelece com os alunos, quer 

individualmente quer em grupo. Como representação social, não são alheias as culturas

em que se participa, o modo como a sociedade, em geral, ou uma cultura, em particular,

reconhece, ou não, esta profissão, como concebe o papel da Escola e como define a 

finalidade última.

A heterogeneidade, a diversidade e a pluralidade existem na Escola. A diferença 

é plural. O público escolar não é uno nem homogéneo. A diversidade alargou-se, já não 

cabe na uniformidade escolar. O público escolar diversificou-se em múltiplos públicos: 

linguísticos, culturais, sociais e étnicos. (César, 2003a, 2009; Roldão, 2003, Rodrigues, 

2003). Neste sentido, é relevante compreender o sentir de diferentes nacionalidades e 

culturas.

4.6.2. Sempre viveu em Portugal vs. nacionalidade

Pareceu-nos importante cruzar a questão sempre viveu em Portugal vs. a 

nacionalidade para, deste modo, compreender se existem alunos de nacionalidade 

portuguesa oriundos de outras culturas, nomeadamente africana, e clarificar se estamos 

perante alunos emigrantes de 1ª geração ou, pelo contrário, de 2ª ou 3ª geração, que 

sempre viveram em Portugal. 

Observámos, a coexistência de alunos emigrantes de 1ª geração, nomeadamente 

da Guiné-Bissau, Cabo Verde, S. Tomé e, também, do Brasil. Alguns, acabados de 

chegar a Portugal, apesar de virem de países de expressão portuguesa, revelam pouco 

domínio da língua portuguesa, o que contribui para aumentar as dificuldades com que 

estes alunos e a Escola se deparam, no processo de inclusão. Este dado é importante 

porque exige a cada escola um esforço diferente. Não é a mesma coisa acolher alguém 
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que sempre viveu em Portugal, ou um aluno que acabou de chegar a este país, que não 

conhece as regras, o bairro, a cidade e cuja língua materna não é a língua portuguesa.

Este é um fenómeno que, no século XXI, em Portugal, tem uma dimensão maior

do que no século XX, devido a um aumento do fluxo de imigração. É um desafio para 

as escolas e para a organização escolar. Ao longo de todo o ano escolar assiste-se à 

chegada de alunos vindo de outros países. A maior parte chega a esta escola já depois 

do ano se ter iniciado, já depois de terem percorrido outras escolas à procura de vaga, 

muitos deles não falando, ou falando pouco a língua portuguesa. Acolher é uma 

dificuldade e um desafio a que a administração e a gestão escolar têm que dar resposta. 

Experiências e projectos têm sido desenvolvidos para responder a estes desafios, 

nomeadamente a criação de cursos de português para estrangeiros. (ME, 2001) Nesta 

escola o projecto Lusofonias, a funcionar desde 2001, tem desempenhado um papel 

significativo porque, muito mais do que o ensino da língua portuguesa, promove um 

ponto de encontro e o intercâmbio entre culturas, raças, etnias, religiões e línguas. Não 

se restringindo ao ensino da língua, este projecto promove o conhecimento e a 

aprendizagem da cultura portuguesa, dos hábitos, das tradições. Os alunos são ajudados 

em várias vertentes: preenchimento de documentos, pedido de equivalências de 

habilitações, indicações sobre a embaixada ou o serviço de estrangeiros e fronteiras, 

identificação de graves dificuldades económicas, integração na cultura portuguesa com 

a visita a centros históricos e culturais de referência no país. Mais do que o vocabulário 

ou a gramática este é, em muitos casos, o primeiro laço que estes alunos estabelecem 

com a escola. Observamos estes alunos chegarem de olhos perdidos e, cada um, ao seu 

ritmo, vai conhecendo e interagindo. E tudo o que é estranho, diferente e estrangeiro 

passa, aos poucos, a ser próximo e familiar. 

Mas não é fácil acolher. As aulas já começaram, os testes estão marcados e os 

alunos vão chegando e, muitas vezes, não param de chegar. A entrada e saída de alunos 

desestabiliza a turma, o ritmo, o professor. Estes alunos que chegam, não chegam 

apenas tarde, mas a maioria, não domina a língua nem possui recursos que lhes 

possibilitem comprar manuais escolares ou alguns dos materiais pedidos. Não é fácil 

acolher mas é possível fazê-lo. É interessante a escola reflectir criticamente neste 

processo para que se torne efectivo e eficaz (Roldão, 2003). Apesar de, no campo 

educativo, não existirem receitas prévias, é nossa convicção que a qualidade das 

relações humanas pode, também aqui, fazer a diferença. Um acompanhamento 

significativo no início do percurso pode ser importante no resto do trajecto, que cada 
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aluno irá efectuar. Estes que chegam, não são apenas mais um número na turma, mas 

alguém que precisa de ser acolhido e incluído, porque não domina a língua nem conhece 

o país onde acabou de chegar. Mas não são apenas estes que têm que ser acolhidos, os 

que acabaram de chegar. Também há aqueles que já cá estão e não se sentem de lado 

nenhum, nem de cá nem de lá, filhos de emigrantes que ainda não descobriam qual a sua 

pátria, qual o seu lugar.

Coexistem entre os alunos de nacionalidade angolana uns que são de 1ª geração 

e outros que são de 2ª geração e que, por isso mesmo, sempre viveram em Portugal, o 

que, à partida, será uma vantagem no conhecimento e na inclusão. Todavia, observa-se, 

muitas vezes, nestes alunos, um sentimento de inferioridade aliado a uma ausência de 

laços. Ao contrário dos outros, estes alunos não têm terra, país, nem imaginário. 

Desconhecem a terra dos seus antepassados e não são reconhecidos na terra onde 

habitam, não são de lado nenhum. Não viveram a experiência de partir nem de chegar, 

não têm histórias para contar, estão confinados a um bairro cujo nome e fama nada 

deixa a desejar. 

4.6.3. Nacionalidade vs. importância atribuída à Escola

Ao cruzarmos a nacionalidade vs. a importância atribuída à Escola, 

observámos uma relação estatisticamente muito significativa. Este não é um aspecto 

menor, pois as Escolas são hoje, mais do que nunca, espaços multiculturais, com uma 

diversidade e heterogeneidade de alunos que traduzem diferentes modos de 

percepcionar a Escola e o seu sentido. (Cortesão, 2001, 2003; Oliveira & César, 2001; 

Roldão 2003).

Trabalhar com alunos que gostam da Escola e desejam aprender é 

necessariamente diferente de trabalhar com alunos que não consideram a Escola 

importante e não percebem qual o seu sentido e finalidade. Se nem todas as culturas 

valorizam a Escola da mesma maneira, também, para muitos que frequentam a Escola, 

ela não tem um sentido claro nem significativo. Compreender a importância, ou não, da 

Escola para estes alunos é um modo de aceder às representações sociais que

construíram. Este aspecto revela-se de importância para conhecermos melhor estes 

alunos e percebermos de que modo eles concebem esta organização. 
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Os alunos desenvolveram uma representação social da Escola onde ela assume 

importância e, até mesmo, muita importância. A Escola representa uma organização 

que, poderá perspectivar e proporcionar ao aluno, um futuro melhor. Convém salientar 

que estamos a falar de alunos cujos encarregados de educação ainda são analfabetos ou 

possuem apenas a instrução básica. A perspectiva de encontrar no futuro melhor 

emprego do que os pais passa pela Escola, pela certificação dos conhecimentos e 

competências, pela oportunidade de ter mais habilitações literárias do que a geração 

anterior. Estes alunos atribuem importância à Escola. Contudo, é interessante confrontar 

essa representação da Escola com os sentimentos e a vivência em particular desta escola 

concreta. Os alunos que anteriormente afirmaram a importância da Escola, agora 

afirmam não gostar muito dela. Isto traduz que a vivência afectiva que os alunos têm da 

escola não assume um carácter muito positivo, nem muito gratificante. Os alunos não 

gostam muito da escola, o que significa que de algum modo não se sentem bem nela. 

Porquê? Porque os resultados não são os esperados? Porque os professores não são 

como eles desejam? Porque as regras são opacas e difusas? Porque os horários não lhes 

agradam? Porque o trabalho é difícil? Porque o clima de escola não é o desejado?

Estamos perante uma clivagem e um desfasamento entre a representação teórica 

e a emoção, entre o que se representa mentalmente e o que se sente, entre o pensamento 

e a emoção. A escola é importante mas os resultados não são os desejados, os alunos 

não gostam da escola, não se sentem bem nela, e ainda gostam menos das aulas.

Este é, também, mais um desafio para a Escola do século XXI. O que fazer para 

que os alunos gostem da Escola, gostem de aprender? Como motivar alunos que não 

acreditam em si, nas capacidades e competências ou que, simplesmente, não estão 

motivados para aprender? 

Não é a consideração teórica da importância da Escola que leva o aluno a uma 

determinada postura e empenhamento. Para além da razão, é preciso que o aluno esteja 

envolvido emocionalmente. O aluno que gosta da escola, que gosta das aulas, que 

deseja aprender, tem menos probabilidades de ser um aluno que irá desencadear actos 

de violência ou de indisciplina. Pelo contrário, frequentar uma instituição diariamente, 

ano após ano e não gostar muito, não é, certamente fácil de suportar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos dizer: Cícero diz assim;
eis o que fazia Platão; 

são as próprias palavras de Aristóteles.
Mas nós, que dizemos nós próprios? 

Que pensamos nós, que fazemos nós? 

(Montaigne, 1588/ 1993, p. 14)

A inquietação fundamental, que esteve na origem deste trabalho, resulta de um 

incómodo face às formas de actuação desajustadas nas relações entre alunos, famílias e 

a escola. Face a uma crescente visibilidade de fenómenos de indisciplina e/ou violência 

escolar, quisemos criar uma aproximação ao olhar dos alunos considerados como 

problemáticos, de modo a compreendê-los melhor e tentar construir respostas 

educativas de qualidade.

A Escola, enquanto organização aprendente, tem a função de dar resposta aos 

conflitos, sem cair em posições extremas, quer de alarmismos fáceis, quer ignorando a 

capacidade de iniciativa própria e resolução local das dificuldades, bem como dos 

problemas com os quais se confronta. Apesar da forte regulação, a organização escolar 

local encontrará espaço de actuação para aproximar a escola da comunidade, para 

acolher, incluir e, enfim, educar. O apoio e envolvimento dos órgãos de gestão da escola 

é importante, como importante será o envolvimento da comunidade educativa. Não deve 

ser uma preocupação de alguns, mas um esforço de todos.

A questão da (in)disciplina está presente na prática dos professores uma vez que 

a escola tem, inevitavelmente, um papel na socialização das crianças e jovens, 

pretendendo levá-los à apropriação de regras de convivência e de trabalho em 

comunidade (Durkheim, 2007). Porém, esta apropriação não deverá significar ausência 

de espírito crítico, ausência de liberdade, ou ausência de autonomia: “Tudo o que a 

escola pode é ensinar os usos da liberdade e não aconselhar os alunos a que renunciem a 

ela” (Savater, 2006, p. 88).

Prevenir os conflitos e encontrar respostas adequadas para os superar é uma

tarefa da qual não nos podemos demitir. A Escola, como espaço de educação, e como 
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espaço intercultural e de diálogo entre gerações diferentes, tem de criar um ambiente 

cívico, aberto e dialogante entre os membros da comunidade escolar, ou seja, aquilo que 

alguns autores designam por um ambiente securizante (César, 2002, 2009). Juntos 

teremos de experimentar soluções e encetar caminhos novos, evitando cair na 

lamentação fácil e resignada. A importância de uma cultura de escola participativa, 

aberta e colaborativa, cujo ethos envolve os vários agentes educativos, pode ser uma 

mais-valia na procura de soluções e respostas. É necessário desenvolver uma cultura de 

escola que seja entendida como uma comunidade que se preocupa com o aluno e, deste 

modo, o faça sentir que a escola é um local onde gosta de estar e se sente bem. Não 

esqueçamos que os alunos passam muito tempo na escola e, nalguns casos, mais tempo 

nela do que em casa, com a família. E, se nos ocupamos deles tanto tempo, isso 

significa, paralelamente, uma enorme responsabilidade quanto à qualidade das 

interacções que se estabelecem nesses tempos e espaços. É necessário que a escola saiba 

competir com a vida e que ela se torne atractiva e fascinante, como local de descoberta e 

de investigação. A escola não deve ser uma instituição do passado, mas o local onde se 

vive o presente, e se prepara o futuro.

A Escola existe para os alunos. Quando não existe um número suficiente de 

alunos, fecham-se as escolas. É em função dos alunos que a Escola existe. Mas será em 

função deles que a escola se organiza? Será que os horários são feitos em função dos 

interesses dos alunos, que os espaços ou as ofertas educativas são feitas em função 

deles? Serão os currículos geridos em função das aprendizagens dos alunos? As salas 

estão dispostas de modo a facilitar a concentração dos alunos? O ensino está organizado 

de modo a respeitar o ritmo individual de cada um? E os interesses, características e 

necessidades dos alunos ocupam um lugar privilegiado na elaboração dos sistemas de 

ensino, das opções políticas que são tomadas, das práticas dos professores? E como é 

que tudo isso se relaciona com a indisciplina e a violência que se vivem nas escolas?

Os alunos são parte da relação e, como tal, devem participar, também, na 

construção das soluções que se forem encontrando e ensaiando. Porém, os alunos são,

frequentemente, excluídos e rotulados. Acabam por assumir o papel a que, de alguma 

forma, os confinaram. As consequências disso são bem conhecidas de muitos de nós.

Nem todos os alunos sabem pedir ajuda, nem todos saberão dialogar mas, em geral, são 

sensíveis à justiça ou à injustiça, sensíveis ao tom de voz ou a um sorriso, sensíveis a 

um gesto amigo ou a uma conversa em particular.
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Sabemos como o desempenho escolar é fortemente influenciado pelas 

competências sociais e que são sobretudo os jovens e as famílias, que interagem de 

modo socialmente inaceitável os que têm vindo a ser excluídos do sistema escolar

(César, 2009; Oliveira, 2006). O insucesso, antes de levar ao abandono e à exclusão, é 

um critério importante quando falamos de alunos considerados como problemáticos.

Não é por acaso que, frequentemente, são os alunos com insucesso escolar os mais 

violentos ou indisciplinados (Sebastião, 2003). Não é por acaso que a indisciplina e a 

violência não podem ser vistas como um problema específico de alguns, mas como uma 

manifestação com múltiplas dimensões de um mal-estar profundo. Insucesso, fracas 

expectativas quanto à Escola e ao futuro, baixa auto-estima positiva, geral e académica, 

não envolvimento na escola, não percepção de apoio, por parte dos demais, são alguns 

dos sentimentos – e incómodos - que estão na base de formas de actuação e reacção 

desajustadas (César, 2002; Debarbieux, 2007; Sebastião, 2003; Strecht, 2001).

A escola é um espaço humano de relações, mais do que uma fábrica programada, 

e organizada. Ela não é, ou melhor, não deve ser, uma produção em série. A fábrica de 

salsichas ou de automóveis pode programar ao milímetro e ao segundo o nível de 

produção, as etapas, as sucessões, as secções, entre outros aspectos. Pode – e deve! –

fazê-lo com exactidão e com rigor. Os produtos podem ser produzidos numa linha de 

produção, com gestos iguais, ou quase. Os produtos têm prazo de validade e garantia. 

Há devolução ou reclamação, se o produto não estiver em condições. Mas os alunos não 

são salsichas, nem peças de automóveis, não os podemos trocar, nem reclamar, nem 

excluir. Apenas educar. E, como dizia Santos (2004), “a arte de educar ou ser educado é 

a arte de fazer falhar a educação que nos foi dada” (p. 127), ou seja, a arte de educar 

inclui preparar a autonomia, deixar decidir, poder escolher e, assim, tornarmo-nos 

diferentes de quem nos educou, ou fazermos opções diferentes, quanto ao projecto de 

vida futuro.

Porque o ser humano é complexo e, por isso mesmo, fascinante, não se deve 

programar. Não são peças que funcionem todas da mesma maneira, que ouçam da 

mesma maneira e aprendam da mesma maneira, no mesmo tempo e no mesmo lugar. A 

escola, como afirma Sá (2008), é a invenção mais bonita da humanidade, mas é 

necessário reactualizá-la, reinventá-la, adaptá-la aos novos problemas e a novos desafios 

do século XXI (Canário, 2006a). Segundo Sá (2008), “A escola devia ser o lugar onde 

se constroem pessoas melhores e não uma “linha de montagem” de jovens tecnocratas, 

razoavelmente instruídos e, inquietamente, mal-educados” (p. 79). Se é necessário 
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reinventar a Escola, não será para a aproximar da fábrica, mas para criar um espaço 

novo e fascinante, espaço onde se cruzam saberes e experiências, “é imprescindível 

portanto que a escola instigue constantemente a curiosidade do educando em vez de 

amaciá-la ou domesticá-la” (Freire, 2007, p. 124).

Como castigar estes alunos de modo educativo? Esta é uma questão crucial, uma 

resposta que certamente não é única nem inflexível, porque estamos a lidar com a 

natureza humana e com aquilo que há de mais complexo: as relações humanas (Oliveira, 

2006). Porém, tentar encontrar uma resposta adequada, pode significar acabar por não 

encontrar uma resposta única, mas várias. Cientes de que não existem receitas nem 

soluções prontas a serem aplicadas, é importante que o aluno conheça a regra e a 

compreenda, que ela seja clara, sem revestimentos aleatórios ou ambíguos, que a 

autoridade não se confunda com o autoritarismo, a amizade com a falta de respeito, a 

tolerância com a indiferença.

Acreditamos que o esforço, a energia e a atenção devem estar muito mais na 

prevenção do que na aplicação a posteriori de medidas. As energias e esforços gastos 

para evitar e prevenir situações de conflitos, indisciplina e violência são como energias 

limpas, que lançam sementes e renovam o clima escolar, enquanto todas as energias 

gastas para aplicar medidas sancionatórias serão energias necessárias, mas certamente 

poluentes, porque tentam remediar em vez de criar um clima escolar sustentável.

5.1. DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL

No percurso profissional encontrámos frequentemente alunos que não queriam 

estar na escola, outros que não sabem como estar na escola e outros que não gostam da 

escola. Compreender melhor estes alunos, lutar para que gostem da escola, foi um 

processo de desenvolvimento humano, pessoal e profissional, muito enriquecedor. 

Desenvolvimento necessário para renovar energias e repensar a Escola, a administração

e a gestão escolar.

Escola para todos significa que a escola também é para os alunos considerados 

difíceis ou problemáticos, para os desmotivados, para os desinteressados, para todos 

aqueles que se sentem desorientados, para os que não compreendem a língua 

portuguesa, para os que têm dificuldade de aprendizagem e para os que não têm, para os

que gostam e querem aprender mas também para quem a escola (ainda) não faz sentido.
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A diversidade da escola pública portuguesa é enorme. Fazer da diversidade uma 

riqueza é um desafio, que tornará a escola mais humana e trará uma nova dimensão de 

humanidade a todos que nela estarão envolvidos. Acreditamos na importância que as 

escolas têm, através dos recursos humanos e materiais, no desenvolvimento da 

cidadania e da democracia, na criação de laços humanos significantes e na criação de 

um futuro mais sustentável. Assim, do ponto de vista pessoal e profissional este trabalho 

resultou de um grande empenhamento e investimento. Do ponto de vista profissional,

pensar criticamente a Escola e reflectir sobre ela, ajudou nas práticas diárias, quer como 

professora quer como membro do órgão de gestão escolar.

Elaborar este trabalho tornou-se possível através de um grande investimento 

pessoal e profissional. As leituras, as reflexões e as análises foram indispensáveis e 

foram uma mais-valia que nos distancia, agora, do ponto de partida. A nível pessoal, a 

realização de um trabalho que necessita de um elevado envolvimento, por parte de quem 

o realiza, criou uma oportunidade para a exploração de questões, que nos interessam, 

relacionadas com a administração e gestão escolar de escolas, procurando que 

vivenciem menos indisciplina, menos conflitos graves, menos violência.

A nível profissional, ao explorarmos questões relacionadas com os alunos 

considerados como problemáticos ficamos a conhecer, um pouco mais, sobre um 

paradigma educativo que procura abraçar o desafio da educação para todos, que procura 

a inclusão e, acima de tudo, prevenir as situações conflituosas. A elaboração de um 

trabalho desta natureza cria, também, a oportunidade de explorar alguma bibliografia de 

uma forma sistemática e também sistémica, o que, necessariamente, permite 

fundamentar a reflexão que fazemos no dia-a-dia acerca das práticas profissionais.

Ao longo da elaboração deste trabalho de investigação, sentimos que, às 

questões colocadas no início, e que motivaram esta investigação, se acrescentaram 

muitas mais, o que veio a desenvolver a noção do desafio que constitui a administração 

e a gestão escolar, desafio que implica um olhar atento dos órgãos de gestão e o 

envolvimento da comunidade educativa. As questões que foram surgindo motivaram, 

também, reflexões adicionais sobre as opções metodológicas tomadas, em especial no 

que concerne aos instrumentos de recolha de dados que poderiam ter sido seleccionados 

(como a observação e a entrevista). Este trabalho promoveu, assim, um 

desenvolvimento de competências de análise e reflexão críticas, que associamos às 

reflexões realizadas durante a sua concretização e, por outro lado, das competências de 

investigação, que foram sendo desenvolvidas ao longo do trabalho de investigação 
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realizado. Contudo, foi o desenvolvimento sentido a nível pessoal, no 

(re)posicionamento quanto aos sentimentos, valores, crenças e atitudes face à 

indisciplina e à violência, que levou a uma construção mais iluminada desta 

investigação em educação.

Esperamos que a Escola e a organização escolar não desista de trilhar caminhos 

inovadores e cada vez mais humanos. Contribuir para pensar, discutir e, se possível, 

encontrar formas de resolução de questões do quotidiano escolar é, sem dúvida, a maior 

satisfação deste percurso. Acreditamos que não se está em vão na escola nem foi em vão 

que escolhemos esta profissão. Acreditamos que os alunos precisam de nós, professores. 

Como nós precisamos deles, pois sem alunos não há Escola. Acreditamos que os alunos 

considerados problemáticos ainda precisam mais de nós, professores, e, num certo 

sentido, podemos aprender muito com eles. Porque podemos aprender a evitar e a 

precaver a violência e isso é essencial na escola, mas também fora dela.

5.2. O FUTURO

Muitas interrogações ficam por resolver. Novas questões surgiram no 

desenvolvimento do trabalho. Aprofundar este tema parece-nos essencial devido à sua 

actualidade e pertinência, mas também à sua complexidade. É necessário aprofundar 

mais. Novas investigações, mais amplas e mais completas, serão necessárias efectuar. 

Muitos passos deverão ser dados no sentido de compreender os fenómenos de 

indisciplina e de violência escolar. Dar voz a estes alunos, será um modo possível de 

aprofundar o conhecimento e de tentar, depois, encontrar soluções. 

Se é verdade que não existem soluções fáceis, ou rápidas, haverá, certamente, 

soluções possíveis e novos caminhos a serem experimentados. Assim, será necessário e

interessante aprofundar outras questões, tais como: Quais as expectativas destes alunos 

que se portam mal na escola? Que perspectivas têm de futuro? Como explicam as suas 

formas de actuação e reacção? E as dos professores? Por isso, para lhes poder vir a 

responder, é importante continuar.

Novos trabalhos com outros instrumentos de recolha de dados, como a 

observação e a entrevista, poderão iluminar outros aspectos e clarificar razões, 

descontentamentos, raivas, revoltas, angústias e decepções. É importante não desistir 

dos alunos, não desistir destes alunos. Mas assumimos que este foi apenas um pequeno 
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passo, numa direcção que desejamos continuar a percorrer, que desejamos continuar a 

reflectir e a questionar. Por isso mesmo, esta etapa não representa um fim, mas um 

momento de um processo profissional, que se vai percorrendo, e que tem a preocupação 

de chegar àqueles onde, à partida, é mais difícil chegar. Esses são a maior preocupação, 

por serem os que mais desprotegidos se encontram, face a uma sociedade e um sistema 

que nem sempre os acolhe. É para todos, mas com especial cuidado com estes, que 

trabalhamos. É, também para esses, que vai a nossa energia e renovado entusiasmo.
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ANEXO 1

QUESTIONÁRIO AOS DIRECTORES DE TURMA
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Caro D.T. 

Agradeço que preencha os seguintes elementos:

D.T. 

(nome)………………………………………………………...........................Ano      

Turma

Considera que na sua direcção de turma existem alguns alunos problemáticos, 

em termos disciplinares?

   

Sim                 Não       

1- Se respondeu sim, indique o nome dos dois alunos da turma, que considera mais 
problemáticos:

(nome)............................................................................. Nº............

(nome)..............................................................................Nº..............

2- Diga, porque é que, no seu entender, estes são os alunos mais problemáticos?
.................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.........................................................................................

3- Indique se algum destes alunos ficou retido no ano lectivo 
anterior?...................................................................................................................
...................................................................................................

Obrigado pela colaboração!
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ANEXO 2

QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS CONSIDERADOS 

PROBLEMÁTICOS
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O questionário é anónimo e toda a informação aqui recolhida é confidencial.

Complete a informação de cada um dos itens, escrevendo a resposta ou 

assinalando com uma cruz (x) a situação que lhe corresponde. 

Não existem respostas certas ou erradas, o importante é dar a sua opinião e dizer 

aquilo que pensa.

SECÇÃO I

1.1 Idade ____

1.2 Género :        Feminino Masculino 

1.3 Naturalidade ______________________________ (freguesia onde nasceu).

1.4 Nacionalidade ______________________________ (País).

1.5 Sempre viveu em Portugal?   Sim        Não  

1.6 Se não, onde viveu antes? __________________ (até ao ano)_____________.

1.7 Com quem vive? 

_____________________________________________________

1.8 Qual o ano de escolaridade que frequenta no presente ano lectivo:

7º 8º 9º 10º 11º 12º

1.9 Há quantos anos frequenta esta escola:

  1-2 anos 3-4 anos 4 ou mais anos
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SECÇÃO II  

Responda às seguintes questões, considerando a seguinte escala:

(1 – 2 – 3 – 4)

1- Não gosto nada, 2- Gosto pouco, 3- Gosto, 4- Gosto Muito

2.1 Escola 

2.2 Professores

2.3 Colegas

2.4 Funcionários

2.5 Aulas

2.6 Intervalos

2.7 Aulas de substituição

2.8 Visitas de estudo

2.9 Actividades extra curriculares 

2.10 A biblioteca

3. Classifique de 1 a 4, o grau de importância que atribui à escola, considerando 

a seguinte escala:

1- Nenhuma importância, 2- pouca importância, 3- alguma importância, 4-

muita importância. 

3.1 Que grau de importância atribui à escola na sua vida.

3.2 Que grau de importância atribui ao papel dos professores na sua vida.

3.3 Que grau de importância atribui aos funcionários para que haja um bom 

clima na escola 
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4. Responda às seguintes questões, considerando a seguinte escala:

1- Nada simpático, 2- pouco simpático, 3- simpático, 4- muito simpático

4.1 Como considera a sua turma 

4.2 Como considera a escola 

4.3 Como considera as instalações da escola 

4.4 Como considera os seus professores 

4.5 Como considera o ambiente da escola 

SECÇÃO III

5. Considera que há violência na escola

Sim        Não  

5.1 

Porquê?________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. Considera que há violência no bairro

Sim        Não  

6.1 

Porquê?________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7. Considera que há violência na sua família

Sim        Não  
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7.1 

Porquê?________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8. Responda às seguintes questões, considerando a seguinte escala:

1- Nada autoritário, 2 – pouco autoritário, 3 – autoritário, 4 – muito 

autoritário

8.1 Os professores nas suas aulas são 

8.2 Considera que as regras da escola são 

8.3 Os funcionários na Escola são 

8.4 Os pais em casa são

8.5 Os amigos no seu relacionamento são 

9.Escolha a opção que considera correcta. 

Escolha apenas 1 (UMA) resposta.

9.1 As regras da escola são:

Nada claras Pouco claras Claras Muito claras 

10. O que para si é o pior da escola? 

Escolha apenas 1 (UMA) resposta.

10.1 Professores 

10.2 Funcionários 

10.3 Instalações 

10.4 Intervalos 

10.5 Aulas 

10.6 Aulas de substituição 

10.7 Regras 

10.8 Ambiente/ Clima 

10.9 Outras coisas 

Porquê? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

11. O que para si é o melhor da escola? 

Escolha apenas 1 (UMA) resposta.

11.1Professores 

11.2Funcionários 

11.3Instalações 

11.4 Intervalos 

11.5Aulas 

11.6 Aulas de substituição 

11.7 Regras 

11.8 Ambiente/ Clima 

11.9 Outras coisas 

Porquê? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

12 O que é que mudava na escola?

Escolha apenas 1 (UMA) resposta.

12.1 Professores 

12.2 Funcionários 

12.3 Aulas 

12.4 Horários 

12.5 Instalações 

12. 6 Regras 

12.7 Outras coisas 
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12.8 Porquê?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Em que circunstâncias existe mais violência na escola? 

Escolha apenas 1 (UMA) resposta.

13.1 Nas aulas com os professores 

13.2 Nas aulas com os colegas 

13.3 Nos intervalos com os colegas 

13.4 Nos intervalos com funcionários 

14. Responda às seguintes questões, considerando a seguinte escala:

1- Não concordo, 2 – concordo pouco 3, concordo 4 – concordo muito

14.1 As regras da escola 

14.2 As ordens dos professores 

14.3 A avaliação dos professores 

14.4 As ordens dos funcionários 

14.5 As ordens de outros colegas 

Obrigado pela sua colaboração!

Abril 2008


