
Prefácio 
 
 

 O que tem de fácil escrever sobre a Nazaré, tem de difícil escrever 

sobre a indisciplina, a violência e o bullying, fenómenos cada vez mais 

expostos aos olhos de uma vasta maioria da população portuguesa (e não 

só!), mas raramente analisados de forma consistente, com argumentações 

bem construídas e sustentadas, procurando compreender os diversos 

ângulos de abordagem possíveis. 

 Falar sobre a Nazaré é fácil porque ela corresponde ao que 

queríamos que fossem os professores. Os nossos professores e os 

professores dos nossos filhos: empenhados, críticos, criativos, capazes de 

trabalhar em equipas, de cumprir prazos, de estabelecer objectivos e de os 

procurar atingir, de investir na escola, nos alunos, nos colegas, nos 

funcionários, ou seja, com vontade de viver a escola com sabedoria, com 

prazer, como uma parte importante da sua vida. Mas não como a única 

parte da sua vida, porque isso seria deixar de viver muitas outras partes, 

igualmente significativas. 

 Falar da Nazaré é fácil porque, além de uma profissional empenhada, 

com uma profunda consciência epistemológica, ela é uma pessoa com 

brilho próprio, que analisa o que lê, o que vê, o que sabe e o que sente e o 

partilha connosco, que temos a sorte de fazer parte dos que convivemos 

com ela. Porque acredita, quando muitos já só desacreditam, porque mexe 

connosco e nos faz reflectir e, sendo como é, traz muitas mais valias a 

todos os que com ela (con/m) vivem. 

 E porque falar da Nazaré é fácil e viver perto dela é um prazer, lá me 

vi eu com esta tarefa em mãos: escrever um prefácio!  

 Uma parte, já se percebeu: foi a admiração que tenho por ela, pelo 

trabalho que desenvolve, nas diversas escolas multiculturais e, muitas 

vezes, inseridas em contexto de pobreza e/ou com muitas minorias 
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culturais que ali (con/m) vivem, que me fez aceitar a tarefa. A outra parte, 

é que ambas acreditamos que se pode fazer melhor, que se pode fazer 

diferente, que se pode compreender e adaptar sem que isso signifique 

nivelar por baixo, que se pode negociar e dialogar sem que isso seja 

permissividade e inércia, que muitos daqueles que hoje participam em 

fenómenos de indisciplina, de violência ou de bullying podem não 

participar mais amanhã, se soubermos como actuar com eles. Se, nuns 

casos, soubermos prevenir e, noutros, quantas vezes mais sedimentados e 

mais graves, soubermos solucionar. Mesmo que solucionar seja procurar 

caminhos que nem sempre resultam à primeira, que nem sempre são 

fáceis, que exigem muita resistência à frustração. 

 Costumo dizer, em relação aos casos mais difíceis, que não há casos 

insolúveis. Há é casos que precisam de um tempo, de uma disponibilidade 

e de meios que não queremos, não podemos, ou não conseguimos ter/dar 

naquele momento, naquele contexto, ou mesmo naquele espaço. Há casos 

que se podem resolver na escola, com os profissionais que lá trabalham, e 

outros que precisam de acompanhamento especializado. Por isso mesmo, 

é preciso saber diagnosticar, é preciso saber decidir e, depois, é preciso 

saber actuar. Com calma, com paciência, recomeçando o percurso de 

outra maneira, quando isso é necessário. 

 Ouve-se, frequentemente, a apologia de que as suspensões, 

expulsões, ou outras formas semelhantes de actuação resolveriam os 

problemas de indisciplina, violência e bullying nas escolas. 

Provavelmente resolveriam, se tivermos uma visão muito restrita destes 

fenómenos, centrada apenas naquela escola específica. Porém, se 

pensarmos de uma forma mais abrangente, se percebermos o número de 

famílias pouco funcionais que existem em Portugal, se nos lembrarmos do 

número de crianças institucionalizadas por longos períodos de tempo, dos 

tempos longuíssimos de decisão dos tribunais portugueses – tão diferentes 
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dos tempos que sentem e vivem as crianças e os jovens – percebemos que 

estes fenómenos são bem mais abrangentes. 

 Nas escolas, quando faço acções de formação ou quando desenvolvo 

projectos de investigação, oiço frequentemente dizer que o aluno A ou B, 

não estando na sala, tudo corre melhor. E que, se ele saísse da escola, 

também tudo correria melhor. Mas há sempre uma pergunta a que não me 

conseguem responder: E no bairro? Ele não continua lá? E na cidade onde 

vivem? E sendo a escola, para esse aluno, o meio – às vezes, o único meio 

– mais securizante, mais acolhedor, mais estruturado, em que ele vive, 

como pode ser positivo ele deixar de frequentar a escola? E como 

podemos achar, com as actuais taxas de abandono escolar e de insucesso 

que não estamos a preparar-nos para problemas futuros? Acaso 

acreditamos que quem não conclui sequer o 9.º ano de escolaridade vai 

conseguir ter um projecto de vida futuro equilibrado? Com emprego? 

Sem exclusão social? Sem uma forte probabilidade de futuras vivências 

de pobreza e marginalização? 

 Não me parece que se possa cair em determinismos simples. Mas 

pensarmos que não há relação entre insucesso acumulado, baixa auto-

estima positiva, capacidade de resiliência e capacidade de construir um 

projecto futuro viável, também me parece de uma enorme ingenuidade. 

Em educação, este tipo de ingenuidade paga-se cara: com o aumento dos 

que abandonam o sistema de ensino sem terem as ferramentas que lhes 

permitam construir o futuro, de forma socialmente desejável. Desejável 

para eles, que assim se sentirão mais realizados. Mas desejável também 

para todos nós, que vivemos no mesmo mundo em que eles vivem e 

partilhamos com eles os bairros e as cidades.  

 Os fenómenos de indisciplina, violência e bullying são complexos 

porque envolvem muitas posições pessoais diferenciadas, mas não isentas 

de sofrimento. Por um lado, o sofrimento mais facilmente detectável: o de 
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quem é atacado. Um sofrimento, geralmente, agudo, feroz, com diversas 

marcas psico-somáticas. Um sofrimento que é urgente parar. Uma pessoa 

fragilizada, que é preciso confortar. Mas, para além deste, os menos 

visíveis: de quem agride, das famílias que se sentem impotentes e não 

sabem como agir, dos professores e funcionários que, muitas vezes, 

também precisariam de ter parceiros com quem discutir os casos mais 

complicados, de reflectir em conjunto com outros especialistas. 

Especialistas que escrevem muitos relatórios, mas raramente contactam 

directamente as escolas e trabalham em conjunto com elas. Que raramente 

saem fora de uma terminologia científica, mas hermética, que não facilita 

a existência de um processo colaborativo de actuação, um processo bem 

articulado, a várias vozes. 

 Porque estes fenómenos são complexos, precisavam de uma 

abordagem interdisciplinar, com a participação de diversos especialistas e 

valências, mas que existisse de forma coordenada, coerente, em que o 

poder estivesse distribuído mais na horizontal e menos na vertical. Em 

que as diversas sabedorias fossem usadas conjuntamente, as linguagens 

próprias de cada especialidade descodificadas, para que se criassem 

intersubjectividades que permitissem, aos diversos profissionais, aos 

alunos, às famílias, trabalharem em conjunto. 

 Daí a importância deste livro: para que o conhecimento científico 

possa ser lido, de forma acessível, por muito mais pessoas. Para que se 

conheçam os resultados da investigação e alguns casos de escolas 

portuguesas, em vez de ficarem confinados às prateleiras das bibliotecas 

das universidades, onde estes estudos se desenvolvem, mas onde se 

tornam acessíveis a (muito) poucos. Para que se comece a falar destes 

fenómenos com mais rigor, com a capacidade de procurar caminhos e 

com a responsabilização de todos, porque todos somos cidadãos, e por 

isso mesmo, todos podemos contribuir para os mudar... ou para os 
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agravar. 

 Não podemos é continuar a pensar que as diversas formas de 

actuação não importam. Que as crianças e jovens não aprendem, com 

quem está à sua volta, mesmo em ambientes muito informais, muitas das 

formas de actuação que eles próprios repetem, depois. Ou que utilizam de 

forma mais descontextualizada e violenta, porque se servem delas com 

menos maturidade intelectual e emocional. Não nos podemos esquecer 

que muito do que as crianças e jovens aprendem, muito do que sentem, é 

passado nos implícitos: nas pausas, nos tons de voz, nos sorrisos, ou nas 

ausências deles, no colo que tiveram, ou não, nos adultos que acreditam 

nas suas potencialidades ou lhes devolvem, em permanência, uma 

imagem negativa, que eles não conseguem (re)construir, de forma mais 

positiva. 

 Como diz a Nazaré, “é possível fazer a diferença”. Este livro, é já 

isso mesmo: uma maneira diferente de olhar, descrever e analisar estes 

fenómenos. 
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