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Mais professores agredidos 3 PERGUNTAS A ••. 

//Háum 
ambiente e sem apoio nas escolas de crispação" 

Ameaças, Casos de violência tisica são mais raros, mas aumentam queixas de agressões 
verbais, alerta Associação Nacional de Professores. Observatóri9 e Linha SOS desapareceram 

JOS~ 
MORGADO 
Psicólogo 

I)j(-eeateoçlo IldIdente l m 
Iênda nae8c:Olat 
Nunca conseguimos dara'aten
ção que os problemas da esco
la merecem, porque são muitos 
e complexos. E as círcunstãn
cias atuais levam a que se possa 
assistir ao aumento deste tipo 
de problemas. 
Acrl&e, por exemplo? 
Não estou a falar de relação 
caUsaI efeito, atenção, mas a 
constituição de mega-agrupa
mento e de turmas maiores, ao 
obrigar mais pessoas a partilhar 
o mesmo espaço, não éumasi
tuação favorável a um clima 
tranquilo. Depois, há um am
biente, fora da escola, de cris
pação e de dificuldades. Como 
se diz na psicologia, comporta
mento gera comportamento e 
os jove.ns são contagiados. Por 
último, há a questão dos valo
res, a ideia de que não aconte
ce nada aos transgressores. 
o. professores estio prepara
doe para Udarc:om Isto? 
A formação dada varia muito. A 
minha experiência diz-me que 
há professores mais bem pre
parados e outros menos. 

o aumento da lndlsclpUna e da vtolêncll\ nu eecolu preocupa • Associação Nacional de Professores 

PATRICIA JI!SUS 

Alunos que não obedecem, que 
gritam, insultam, que se recusam a 
sairda~aeprusqueamea~e 
nos piores casos chegam mesmo a 
bater. São cenários de pesadelo, 
mas que são o dia adiadealguns 
professores, que se queixam àAs
sociação Nacional de Professores 
por não saberem o que fazer. O nú
mero de contactos aumentou nos 
últimos meses, segundo a pres!
dente Paula Carqueja Alinha SOS 
professor foi desativada há alguns 
anos e a associação não tem di
nheiro para reativá-Ia, explica. Por 
outro lado, o Observatório de Se
gurança Esrolar viu o seu contrato 
com o Ministério da Educação e 
Ciência terminar em 2011 e desde 
então deixou de trataros dados so
bre o fenómeno. 

"Sentimos que tem aumentado. 
São sobretudo casos de coação psi
cológica e agressões v.erbais que 
criam um grande mal estar e mes
mo receio pela integridade tIsica, 
embora os relatos de agressões fI
sicas sejam raros·, diz a presidente 
daANP.BrunoRamo ,dodeparta-

mento jurldico da associação, ex
plica que dão aconselhamento aos 
professores que muitas vezes não 
sabem com proceder. "Se têm o 
apoio da direção da escola é fácil, 
mas quando isso não acontece fi
cam perdidos. São situações cons
trangedoras, o insulto, a ameaça, 
as esperas de pais.. 

Melanie Thvares, coordenadora 
do projeto de Mediação Escolar do 
Instituto de Apoio à Criança MC), 
garante que a instabilidade que as 
ramilias vivem acaba por se evi
denciar nas escolas e nos casos que 
chegam aos gabinetes de media-

INDISCIPl:INA 

PAI AMEAÇA BATER 

ção. Aos gabinetes também che
gam professores a procurar ajuda 
para aprendera gerir os conflitos e 
a lidar com a indisciplina, reforça, 

3600 alunos por apresentarem 
problemas escotares e de compor
tamento.Asestatfsticasmaisatuais 
são as da Escola Segura, o progra

5724 
lembrando que infe
lizmente só estão em 
30 escolas. "Os jovens 
tendem a replicar os 
comportamentos 
que veem em casa. 
Quando as familias 

ma da PSP e da GNR, 
que registou 5724 
ocorrências no último 
anoletivo. 

ocorrências r.gtst.das no "Ral vIsã d último ano letlvo pelo pro- ta uma o e 
grama Escola Segura conjunto·, critica João 

estão mais desestruturadas e ba
tem ou aumentam bastante o nfveJ 
de decibéis, isso tem consequên
cias na escola", diz a mediadora. No 
ano passado foram sinalizados 

Sebastião,investiga
dordo Centro de Investigação e Es
tudos de Sociologia (CIES) da Uni
versidade de Usboa. que liderou o 
Observatório de Segurança Esco
lar. "CrIámos um sistema informá-

ti.co de recolha de informação. para 
as escolas registarem os casos, mas 
segundo sei não há ninguém a 
analisar os dados", conta. "Demos 
passos atrás na coordenação da in
formação sobre a violência, mas 
também na prevenção." 

O jurista Bruno Ramos aconse
lha sempre que os professores fa
çam uma exposição à respetiva 
comissão de proteção de meno
res, quando há sltu.ações compli
cadascom alunos, ou que comu
niquem às autoridades policiais, 
porque "muitos são mesmo casos 
depoUcia". 

"TU ESTÁ CALADA" DIFICULDADE EM EXPULSAR 
• Uma professora que repreendeu um aluno de 
li anos por estar a usar o telemóvel na sala de 
iJ\.Ila e lhe tirou o aparelhO teve problemas com o 
pai da criança. Na reunião 'marcada para discutir 
a situação, o encarregado de educação disse-lhe 
que não admitia que puSesse em causa o filho e 
que se íllgum dlá voltasse a tirar o telemóvel à 
criança lhe batJa. A ameaça foi tão real que a 
professora proevrou a Associação Nacional de 
Professores para saber o que fazer. 

) Outra professora do 2.Q ciclo teve problemas 
com um aluno que se recusava a cumprir qual
quer instruçao e que era "reiteradamente mal 
educado". Num dia em que lhe pediu para tirar a 
mochila de cima da mesa, a resposta foi ' tu está 
calada e se disseres mais alguma coisa vou dizer 
ao meu pai", contou na Associação Nacional de 
Professores. Pouco tempo depois, o pai do aluno 
queixou-se mesmo à escola. A professora sen
tia-se completamente desautorizada. 

• As principais queixas dos professores que pro
curam a ajuda dos gabinetes de mediação esco
lar do Instituto de Apoio à Criança "são que os 
alunos falam alto, não respeitam as regras, recu
sam-se a sair da sala de aula quando são expul
sos. Às vezes é mesmo complicado tirá-los da 
sala', conta Melanle Tavares, a coordenadora 
dos 30 gabinetes. Mas a violência é residual. 
O projeto teve este ano mais pedidos de ajuda de 
escolas para formação em gestão de conflitos. 
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Nunca conseguimos dar a aten
ção que os problemas da esco
Ja merecem, porque são muitos 
e complexos. E as circunstân
cias atuais levam a que se possa 
assistir ao aumento deste tipo 
de problemas. 
Acdae, por exemplo? 
Não estou a falar de relação 
cansa/efeito, atenção, mas a 
constituição de mega-agrupa
mento e de turmas maiores, ao 
obrigar mais pessoas a partilhar 
o mesmo espaço, não éumasi
tuação favorável a um clima 
tranquilo. Depois, há um am
biente, fora da escola, de cris
pação e de dificuldades. Como 
se diz na psicologia, comporta
mento gera comportamento e 
os jovens silo contagiados. Por 
último, há a questão dos valo
res, a ideia de que não aconte
ce nada aos transgressores. 
o. profeaaores estiio prepara
doe para l1daroom Isto? 
AformaçAo dada variamuito. A 
minha experiência diz-me que 
há professores mais bem pre
parados e outros menos. 
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Alunos que não obedecem, que 
gritam, insultam, que se recusam a 
sair da sala e pais que ameaçam e 
nos piores casos chegam mesmo a 
bateL Silo cenários de pesade.lo, 
mas que são o dia a dia de alguns 
professores, que se queixam à As· 
sociação Nacional de Professores 
por não saberem o que fazer. O nú' 
mero de contacto aumentou nos 
últimos meses, segundo a presi
dente Paula Carqueja Alinha SOS 
professor foi desativadahá alguns 
anos e a 8SSociação não tem di
nheiro para reativá-Ia. explica. Por 
outro lado, o Observatório de Se
gurançaEscolarvluoseucontrato 
com o Ministério da Educação e 
Ciência terminar em 2011 e desde 
entilodeixoudetratarosdadosso
bre o fenómeno. 

"Sentimos que tem aumentado. 
SlIosobretudocasosdecoaçãop i
cológica e agressões verbais que 
criam um grande mal estar e mes
mo receio pela integridade física, 
embora os relatos de agressões fi
sicassejam raros", diz a presidente 
daANP.BrunoRamo ,dodeparta-

mento jurídico da associação, ex
plica que dilo aconselhamento aos 
professores que muitas vezes não 
sabem com proceder. "Se têm o 
apoio da direção da escola é fácil, 
mas quando isso não acontece fi
cam perdidos. São situações cons
trangedoras, o insulto, a ameaça, 
as esperas de pais." 

MelanieThvares, coordenadora 
do projeto de Mediação Escolar do 
lnstitutodeApoioàCriança(IAq, 
garante que a instabilidade que as 
farnllias vivem acaba por se evi
denciar nas escoias e nos casos que 
chegam aos gabinetes de media-
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ção. Aos gabinetes também che
gam professores a procurar ajuda 
para aprender ageriros conflitos e 
a lidar com a indisciplina, reforça, 

3600 alunos por apresentarem 
problemas escolares e de compor
tamento. As estatfsticas mais atuais 
são as da Escola Segura, o progra

5724 
lembrando que infe
lizmente só estão em 
30 escolas. "Os jovens 
tendem a replicar os 

ocorrências regist8das no 
com portamentos úlllmo anoletlvo peto pn>-

ma da PSP e da GNR, 
que registou 5724 
ocorrências no último 
anoletivo. 

"Falta uma visão de 
conjunto", critica João 
Sebastiilo, investiga

dordo Centro de Investigaçllo eEs
tudos de Sociologia (CIES) da Uni
versidade de Lisboa. que liderou o 
Ob ervatório de Segurança Esco
lar. "Crlámosumsistemainformá-

que veem em casa. gl1lmaEscotaSegul1I 
Quando as farnllias 
estão mais desestruturadas e ba
tem ou aumentam bastante o nível 
de decibéis, isso tem consequên
cias na escola", diz a mediadora. No 
ano passado foram sinalizados 

ti.co de recolha de informação. para 
asescoias registarem os casos, mas 
segundo sei nilo há ninguém a 
ana1isar os dados", conta. "Demos 
passos atrás na coordenação da in
formação sobre a víolência, mas 
também na prevenção." 

O jurista Bruno Ramos aconse
lha sempre que os professores fa
çam uma exposição à respetiva 
comissilo de proteção de meno
res, quando há situações compli
cadascom alunos, ou que comu
niquem às autoridades policiais, 
porque -muitos silo mesmo casos 
depoUcia". 

"TU ESTÁ CALADA" DIFICULDADE EM EXPULSAR 
• Uma professora que repreendeu um aluno de 
li anos por estar a usar o telemóvel na sala de 
aula e lhe tirou o aparelho teve problemas com o 
pai da criança. Na reunião 'marcada para discutir 
a situação, o encarregado de educação disse-lhe 
que não admitia que puSesse em causa o filho e 
que se algum dia voltasse a tirar o telemóvel à 
criança lhe batia. A ameaça foi tão real que a 
professora procurou a AssocIaçOO Nacional de 
Professores para saber o que fazer. 

• Outra professora do 2.· ciclo teve problemas 
com um aluno que se recusava a cumprir qual
quer instrução e que era "reiteradamente mal 
educado". Num dia em que lhe pediu para tirar a 
mochila de cima da mesa. a resposta foi "tu está 
calada e se disseres mais alguma coisa vou dizer 
ao meu pai", contou na Associação Nacional de 
Professores. Pouco tempo depois, o pai do aluno 
queixou-se mesmo à escola. A professora sen
tia-se completamente desautorizada. 

• As principaiS queixas dos professores que pro
curam a ajuda dos gabinetes de mediação esco
lar do Instituto de Apoio à Criança "são que os 
alunos falam alto, não respeitam as regras. recu
sam-se a sair da sala de aula quando são expul
sos. Às vezes é mesmo complicado tirá-los da 
sala', conta Melanle Tavares. a coordenadora 
dos 30 gabinetes. MaS a violência é residual. 
O projeto teve este ano mais pedidos de ajuda de 
escolas para formação em gestão de conflitos. 
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o mesmo espaço, não é uma si
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pação e de dificuldades. Como 
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os jovens são contagiados. Por 
Illtimo, há a questão dos valo
res, a ideia de que não aconte
ce nada aos transgressores. 
o. profesaores esdo prepara
doe para Udarcom Ist07 
A formação dada variamuito. A 
minha experiência diz-me que 
há professores mais bem pre
parados e outros menos. 
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Alunos que não obedecem, que 
gritam, insultam, que se recusam a 
sair da sala e pais que ameaçam e 
DOS pIores casoschepm mesmo a 
bater. Silo cenários de pesadelo, 
mas que são o dia a dia de alguns 
professores, que se queixam à As
sociação Nacional de Professores 
por não saberem o que fazer. O nú
mero de contactos aumentou nos 
Illdmos meses, segundo a presi
dente Paula Carqueja Alinha SOS 
professorfoidesativadaháalguns 
anos e a associação não tem di
nheiro para reativá-Ia, explica. Por 
outro lado, o Observatório de Se
gurança Esrolar viu o seu contrato 
com o Ministério da Educação e 
CIência terminar em 2011 e desde 
entllo deixou de tratar os dadosso
bre o fenómeno. 

"Sentimos que rem aumentado. 
São sobretudo casos de mação psi
cológica e agressões verbais que 
criam um grande mal estar e mes
mo receio pela integridade tIsica, 
embora os relatos de agressões fI
sicas sejam raros", diz a presidente 
daANP.BrunoRamo ,dodeparta-

mento jurídico da associaçllo, ex
plica que dão aconselhamento aos 
professores que muitas vezes não 
sabem com proceder. "Se têm o 
apoio da direção da escola é fácil, 
mas quando isso não acontece fi
cam perdidos. São situações cons
trangedoras, o insulto, a ameaça. 
as esperas de pais." 

Melanielàvares, coordenadora 
do projeto de Mediação EsroIardo 
Instituto de Apoio à Criança (lACl, 
garante que a instabilidade que as 
familias vivem acaba por se evi
denciar nas escoJas e nos casos que 
chegam aos gabinetes de media-
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ção. Aos gabinetes também che
gam professores a procurar ajuda 
para aprendera gerir os conflitos e 
a lidar com a indisciplina, reforça, 

3600 alunos por apresentarem 
problemas escolares e de compor
tamento. As estatfsticas mais aluais 
são as da Escola Segura, o progra

5724 
lembrando que infe
lizmente só estão em 
30 escolas. "Os jovens 
tendem a replicar os 

ocorrências ~st.das no comportamentos últlmo ano letlvo pelo pro-

ma da PSP e da GNR, 
que registou 5724 
ocorrências no último 
anoletivo. 

"Falta uma visão de 
conjunto", critica João 
Sebastião,Investiga

dordo Centro de Investigação e Es
rudos de Sociol.ogia (OES) da Uni
versidade de iliboa. que liderou o 
Observatório de Segurança Esco
lar. "Criámos um sistema infotl11á-

que veem em casa. grama Escola Segura 
Quando as familias 
estão mais desestruturadas e ba
tem ou aumentam bastanleo niveI 
de decibéis, isso tem consequên
cias na escola", diz a mediadora. No 
ano passado foram sinalizados 

tico de recolha de informação. para 
as escolas registarem os casos, mas 
segundo sei não há ninguém a 
analisar os dados", conta. "Demos 
passosatrás na coordenação da in
formação sobre a violência, mas 
também na prevenção." 

O jurista Bruno Ramos aconse
lha sempre que os professores fa
çam uma exposIção à respeliva 
comissão de proteção de meno
res, quando há siruaçôes compli
cadas com alunos, ou que comu
niquem às autoridades policiais, 
porque -muitos são mesmo casos 
depoUcia". 

"TU ESTÁ CALADA" DIFICULDADE EM EXPULSAR 
• Uma professora que repreendeu um aluno de 
li anos por estar a usar o telemóvel na sala de 
aula e lhe tirou e aparelho teve problemas com e 
pai da criança. Na reunião'marcada para discutir 
a situação, o encarregade de educação disse-lhe 
que não admitia que puSesse em causa c filhe e 
que se algum dia voltasse a tirar e telemóvel à 
criança lhe batia. A ameaça fel tãc real que a 
professora pt"OClJrou a Assoclaçlkl Nacienal de 
Professores para saber o que fazer. 

, Outra professora de 2.· cicle teve preblemas 
com um aluno que se recusava a cumprir qual
quer instrução e que era "reiteradamente mal 
educadc". Num dia em que lhe pediu para tirar a 
mochila de cima da mesa, a resposta foi "tu está 
calada e se disseres mais alguma coisa vou dizer 
ac meu pai", contou na Associaçãe Nacicnal de 
Professeres. Peuco tempc depois, e pai de aluno 
queixcu-se mesme à escola. A professora sen
tia-se completamente desauterizada. 

• As principaiS queixas dcs professeres que pro
curam a ajuda des gabinetes de medlaçãe esco
lar dc Instituto de Apoio à Criança "sãc que os 
alunos falam alto, não respeitam as regras, recu
sam-se a sair da sala de aula quando são expul
sos. Às vezes é mesmo complicade tirá·les da 
sala", conta Melanie Tavares, a coerdenadera 
des 30 gabinetes. MaS a violência é residual. 
O projete teve este ano mais pedidos de ajuda de 
escolas para formação em gestOO de confiítos. 




