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Da indisciplina à violência nas escolas: 
de onde vem, que responsabilidades, 

como enfrentá-la?

não é possível num curto artigo responder a 
questões tão prementes como as colocadas no 
título. mas o título deste pequeno texto visa 
enunciar alguns princípios a ter em conta ao ser 
abordado o tema da indisciplina e, sobretudo, 
da violência em espaço escolar.

Diz-se que o comportamento dos alunos é cada vez mais associal ou 
mesmo anti-social, confundindo o social com o sociável e fixando-se 
mais nos efeitos e responsabilidades a nível interactivo e, em parti-
cular, na relação aluno-professor. E, de facto, ouvindo testemunhos 
de professores nas escolas a lidar com alunos, particularmente entre 
os 10 e 16 anos, é deveras preocupante a situação. O professor, 
além de desvalorizado na sua nobre função, e por vezes violentado 
na sua pessoa, vê o seu saber e a sua palavra desautorizados. Mas 
será legítimo fixar apenas nos alunos a principal responsabilidade 
desta situação?
A violência é, também ela, um fenómeno eminentemente social, 
sendo gerada no quadro de uma sociedade desigual e de um Estado 
que, enquanto entidade maior de produção e reprodução de vio-
lência, é o principal responsável das várias formas de violência. Sem 
menosprezar outras instâncias, como veremos, é na sociedade e no 
Estado classista, dominador e opressor que reside a principal fonte 
de violência. Tal como o poder, também a violência perpassa não 
só o Estado, como a maior parte das empresas, das instituições, das 
comunidades e pequenas unidades de trabalho e interacção, como 
as escolas. Considerando a entrada maciça de alunos, nas últimas 
décadas, com marcante heterogeneidade económica, social e cultural, provenientes de diversas classes 
e grupos sociais, nacionais e étnicos, não é possível o nivelamento, e muito menos a anulação, dessas 
heterogeneidades e contradições sociais exteriores que se repercutem na própria escola. 
Os professores, embora podendo dar o seu contributo na educação cívica e cidadã dos alunos, não 
podem por si só fazer face a este magno problema, necessitando do contributo não só da direcção da 
escola, como da comunidade escolar e, em particular, das famílias. Aliás, estas deverão ser chamadas 
a enfrentar e resolver estes casos, na medida do possível. Porém, o problema é mais complexo e, por 
isso, não devemos fixarmo-nos na árvore e esquecer a floresta.
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estado-penal ou estado-social?

As causas dos problemas escolares (inclusive os de indisciplina e da própria violência escolar) têm raízes 
nas próprias estruturas económicas e sociais, complexos organizacionais e políticos. Por seu turno, se os 
alunos (e, em maior ou menor grau, as respectivas famílias) devem ser educados no respeito mútuo e para 
com os professores e, como tal, responsabilizados nas suas acções, não é de modo algum sustentável, de 
modo voluntarista e injusto, colocar ao mesmo nível as responsabilidades das famílias e, sobretudo, dos 
alunos e as do Estado, além de outras instituições presentes na sociedade. 
Deste modo, poder-se-á dizer que, em termos estratégicos, só alterando o tipo de sociedade e de Estado 
poderemos ver criadas algumas condições básicas de superação das desigualdades sociais e formas de 
violência. Mas tal não deve nem pode paralisar-nos e impedir-nos de enfrentar os problemas da indisciplina 
e sobretudo da violência, exigindo do Estado as condições e os meios necessários para o sucesso escolar 
dos alunos, a começar por políticas públicas e sociais – ou seja, mais Estado social de apoio às famílias mais 
carenciadas e de maior acompanhamento dos alunos através de profissionais como psicólogos, sociólogos, 
assistentes sociais, animadores com perspectiva multicultural, entre outros. Esta será uma das vias para 
evitar a marginalização, a guetização, a formação de pequenos grupos promotores de bullying e violência 
no espaço escolar. Mais, quanto maior investimento se faça no social, menor terá que ser o investimento 
posterior no Estado repressivo e punitivo. 
Dir-nos-ão que os problemas de indisciplina são até causados por filhos de famílias mais providas. Mas 
enquanto estes tenderão a ser resolvidos no quadro escolar ou familiar e não terão, em regra, efeitos de 
marginalização e exclusão, os filhos de famílias pobres, social e etnicamente discriminadas, serão lança-
dos à sua sorte, criando-se o clima propício à pequena criminalidade e, eventualmente, à formação de 
guetos, de bandos e, eventualmente, gangs. Então, intervirá o Estado, já não tanto o Estado-social, mas 
o Estado-penal, que, em vários países, a começar pelos Estados Unidos, constitui uma mancha negra no 
que concerne aos próprios direitos humanos. 
Concluindo, defender a dignidade e inclusive a presunção de verdade do professor é uma proposta justa, 
mas tendo presente que este reconhecimento deverá vir não só dos alunos e das famílias, mas sobretudo 
do Estado – o principal responsável pela desvalorização dos professores e pela degradação do seu estatuto 
e da sua imagem – na escola e na própria sociedade.
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