
Indisciplina
aumenta
no Ensino
Superior

Mau comportamento leva
universidades a criar
castigos. Uso de telemóveis
nas aulas é um dos maiores
focos de perturbação

Professores lamentam que estu-
dantes estejam a chegar cada
vez mais imaturos ao Ensino Su-

perior. No passado ano letivo,
pelo menos oito universidades
instauraram processos discipli-
nares a 35 estudantes. Vários fo-

ram suspensos das aulas. Pl6



Indisciplina
cresce
no ensino
superior

Jovens Mau comportamento leva universidades
a criar códigos de conduta que prevêem sanções
como suspensão das aulas ou expulsão
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Alunos

mandados pa-
ra a rua e professores

que saem porta fora,
incapazes de dar a au-
la devido ao barulho
de fundo provocado
por jovens à conver-
sa e telemóveis a to-
car. Funcionários e

docentes insultados e até alguns casos,
ainda que pontuais, de comportamen-
tos violentos. Os relatos de indisciplina
que se tornaram frequentes no básico e

secundário chegaram às universidades.
Cada vez mais professores se queixam
da atitude dos jovens, que dizem chegar
mais imaturos ao ensino superior.

Na Universidade do Porto, foram ins-
taurados desde 2008 onze processos
disciplinares a estudantes por "com-

portamentos incorretos ou violentos",
dos quais cinco dirigidos a funcioná-
rios ou docentes. Num dos casos, o

aluno foi impedido de frequentar a
instituição durante um ano letivo. Ou-

tro foi suspenso por três semanas.
"Alguns professores têm vindo

a queixar-se de comportamentos
de falta de respeito por parte dos alu-
nos. Os jovens estão a entrar mais ima-
turos no ensino superior e isso reflete-
-se no comportamento na sala de aula.
Ainda não tem a gravidade dos casos

que ouvimos falar no ensino básico e

secundário, mas já há sinais de indisci-

plina que urge resolver", reconhece o

reitor desta universidade, José Carlos

Marques dos Santos.
A braços com um fenómeno novo

com que não estavam habituadas a li-

dar, várias instituições de ensino supe-
rior têm vindo a aprovar, pela primeira
vez, regulamentos disciplinares com

sanções que vão desde a simples adver-
tência até à aplicação de multas ou à

suspensão temporária das aulas e que
podem mesmo levar à expulsão.

O Instituto Politécnico de Bragança
criou este ano o primeiro regulamen-
to. "Temos vindo a notar um aumento
de casos de crispação, sobretudo entre
os jovens. Está a haver mais problemas
de relacionamento e os professores são

forçados a impor mais disciplina", justifi-
ca o presidente, Sobrinho Teixeira.

Na Universidade de Lisboa (UL), que
em 2012 também criou o primeiro regu-
lamento disciplinar, foram instaurados
no passado ano letivo 11 processos, dos

quais dois terminaram com a suspen-
são dos alunos: uma estudante que
ameaçou um professor e uma colega foi

suspensa durante dois meses; um aluno
da Faculdade de Ciências foi impedido
de frequentar a instituição por 15 dias.
"Há um aumento do número de casos",
confirma o porta-voz da UL, António
Sobral. No total, oito universidades pú-
blicas instauraram no ano passado 35
processos disciplinares a estudantes

(Coimbra e Minho não responderam).
"Há um crescimento inequívoco da in-

disciplina e a situação começa a ficar

explosiva. Conheço vários professo-
res que já abandonaram a aula por-
que era impossível continuar, tal era
o barulho e a perturbação", conta Te-
resa Seabra, socióloga e coordenadora
do mestrado em Educação e Sociedade
do ISCTE. Professora universitária há
20 anos, Teresa Seabra sublinha que
dar aulas no ensino superior, sobretudo
aos 'caloiros' do l s ano, está a tornar-se
cada vez mais difícil e desgastante, no-
meadamente devido ao "uso permanen-
te dos telemóveis e dos tablets por parte
dos estudantes durante as aulas".

Paulo Peixoto, professor na Faculda-
de de Economia da Universidade de

Coimbra, igualmente com duas déca-
das de experiência, salienta que "o ní-
vel de concentração nas aulas é hoje
muito menor". E também aponta ao de-
do aos smartphones. "Há muito mais

perturbação, o que gera atritos entre
os professores e os estudantes. Cada
vez mais docentes se sentem forçados a

proibir o uso de telemóveis nas
aulas porque os alunos estão

permanentemente a falar ou a
mandar mensagens", relata.
Segundo um inquérito realiza-

do a mais de 3300 estudantes da
Universidade de Lisboa, um quar-

to dos jovens admite ter problemas
recorrentes de concentração (ver cai-

xa). "Há claramente uma cultura nova
que faz com que se dispersem facil-

mente e tenham grande dificuldade
em manter a atenção. Por ou-

tro lado, o facto de saírem de

casa dos pais e terem uma vi-
da autónoma cada vez mais

tarde também ajuda a explicar a
maior imaturidade com que che-



gam ao ensino superior", diz Bernar-
do Barahona Corrêa, professor na Fa-
culdade de Ciências Médicas da Uni-
versidade Nova de Lisboa e investiga-
dor da Fundação Champalimaud, espe-
cialista em défice de atenção. "Noto
um aumento da perturbação nas aulas
de ano para ano. Por vezes temos de
mandar alunos para a rua como se fos-
sem miúdos de 14 anos", acrescenta.

Novos métodos de ensino

Na maioria das faculdades as aulas, pe-
lo menos as teóricas, não eram de fre-
quência obrigatória, mas isso tem vin-
do a mudar em muitas instituições, o

que também tem contribuído para um
aumento da indisciplina, diz Teresa
Seabra, do ISCTE. "Dantes quem ia às

aulas estava interessado em ouvir. Ago-
ra muitos estão lá sem vontade nenhu-
ma e acabam por perturbar bastante".
A solução, defende, tem de passar por
uma mudança pedagógica, já que "o
modelo universitário tradicional, que
assenta na aula magistral, tipo pales-
tra, está condenado".

Isabel Freire, especialista em Sociolo-

gia da Educação, concorda: "A geração
que está a chegar ao ensino superior
cresceu com as novas tecnologias e
com as redes sociais e está habituada a
uma interatividade quase permanente.
O ensino superior deixou de estar ade-
quado à forma de estar destes jovens,
que já não conseguem estar concentra-
dos só a ouvir durante uma hora. Desin-
teressam-se e acabam por se dispersar
facilmente. Estão no Facebook, ao mes-
mo tempo que estão a mandar mensa-
gens e a ouvir música".

Um ensino mais dinâmico e mais par-
ticipativo, com maior autonomia e res-
ponsabilização dos estudantes, poderá
ajudar a reduzir os casos de indiscipli-
na. O problema, diz, é que "muitos pro-
fessores universitários têm pouca ou ne-
nhuma formação pedagógica e não es-
tão preparados para darem aulas me-
nos expositivas e que requeiram maior
participação dos alunos".
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26% dos alunos
não conseguem
estar concentrados

Um quarto dos estudantes
da Universidade de Lisboa admite ter
dificuldades recorrentes
de concentração, de acordo
com um inquérito realizado a mais
de três mil alunos, no âmbito do
estudo "Consumos e Estilos de Vida
no Ensino Superior", apresentado
esta semana. Segundo a

investigação, realizada pelo
Observatório Permanente da

Juventude, Conselho Nacional da

Juventude e Serviço de Intervenção
nos Comportamentos Aditivos e

Dependências, 35,4% dos estudantes

inquiridos afirmam ainda ter
sintomas de stress e ansiedade com
muita frequência e 12% dizem
mesmo sentir-se muitas vezes

deprimidos e sozinhos. O estudo

procurou ainda aferir os hábitos dos

jovens no que diz respeito ao
consumo de álcool e drogas. Canábis
é a droga mais consumida (40%); um

quarto dos jovens não considera

prejudicial para a saúde fumar
ocasionalmente marijuana ou haxixe.
Em relação ao álcool, 37% admitem
ter praticado bindge drinking, que
consiste em beber grandes
quantidades para atingir
rapidamente a embriaguez. Relaxar,
vencer a timidez e as inibições
sociais são os principais motivos
invocados para o consumo.


