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 O livro “Vida, Violência, Escola, Família”, da autoria de Manuel 

Alte da Veiga, poderia chamar-se Amor e Obediência na Família e na 

Escola porque é de amor e de obediência que este pequeno grande 

livro trata. E que precisados estamos dos escritos de alguém que 

conhece os clássicos, possui uma excelente formação humanista e 

consegue transmitir a sua sabedoria numa linguagem límpida e 

rigorosa! São 128 páginas, em português vernáculo, com ideias 

luminosas sobre a educação, na família e na escola, a arte de viver e 

os valores que valem a pena. Numa época tão marcada por pequenos 

e grande vendilhões de palavras é bom ler alguém que consegue 

juntar a tradição com a modernidade e o faz sem perder a noção dos 

limites e do justo meio. Pessoalmente, há muitos anos que procuro, 

nos  textos do Manel, alimento para a alma. Por várias vezes, tive 

oportunidade de lhe dizer que a palavra dele faz muita falta aos 

nossos professores, bombardeados que andam com o “eduquês” e 

propostas insensatas de vários “gurus” que passeiam a sua falsa 

sabedoria pelos Congressos, sempre prontos a serem porta-vozes da 

última novidade pedagógica. O Manel é o contrário desses “gurus”. 

Fala apenas daquilo que sabe, pensa pela sua própria cabeça, não 

troca os clássicos pela fama efémera das últimas novidades e, 

sobretudo, quando apresenta propostas tem sempre em mente o 

bem estar e a felicidade das crianças e dos jovens e não a 

preocupação de cavalgar a última onda. Convenhamos que são 

qualidades de sobra, sobretudo num meio que dá guarida a alguns 

“surfistas”! 

Com este livro, Manuel Alte da Veiga coloca-nos muitas 

interrogações sobre a maneira, demasiado formalista e tecnocrática, 

como estamos a encarar os problemas da educação. Com a leitura 

deste livro, regressamos aos grande temas que percorrem as 



inquietações da Humanidade, desde o princípio dos tempos: amar, 

obedecer,  viver em harmonia, conhecer a arte de viver e ganhar e 

cumprir uma vocação. E é bom ler alguém que sabe falar da família e 

do papel que o amor e a obediência desempenham na educação. Na 

verdade, o discurso oficial há muito tempo que deixou de falar destes 

temas, como se fosse possível educar sem a sua presença. Pior que 

isso: há muito que o discurso oficial procura retirar os conceitos de 

obediência, harmonia e amor do léxico pedagógico e da prática das 

nossas escolas! Talvez essa ausência explique o actual mal-estar 

docente e as maleitas de que sofrem as nossas escolas e as nossas 

famílias. Talvez o problema não seja só a falta de recursos materiais, 

mas sobretudo a falta de amor! Talvez o mal-estar dos professores 

radique no facto de se estarem a transformar em burocratas e 

gestores que queimam as suas energias à volta de papéis, reuniões, 

actas e relatórios! Talvez o desencanto de professores, alunos e 

famílias se deva o facto de o discurso tecnocrata ter tomado o lugar 

do discurso humanista e personalista! Com a tecnocracia, da 

esquerda e da direita, as propostas de reforma e de inovação 

educativa têm-se limitado, desde há muitos anos, à questão do poder 

escolar, da gestão, da autonomia administrativa e das parcerias com 

os poderes políticos e económicos, como se a educação e o bem estar 

das nossas crianças e jovens tivesse alguma coisa que ver com a 

partilha e a conquista do poder! O discurso e a prática tecnocratas 

esqueceram a verdadeira missão da escola e do professor: ensinar e 

formar as novas gerações, para que elas sejam capazes de conhecer 

o que de mais sublime foi construído antes delas e possam 

acrescentar, ainda mais luz, a essa espantosa herança cultural.  

Como é possível falar de qualidade da educação quando se 

exige dos professores que sejam mais gestores, burocratas e 

administradores do que docentes? Como é possível falar de qualidade 

na educação sem uma política, um discurso e uma prática de apoio à 

família, esse grupo perfeito que nos dá vida e onde aprendemos a 



amar? Mas, que família? A opacidade do discurso preponderante 

sobre a família há muito que nos anda a vender a ideia de que todos 

os tipos de família são bons para o crescimento e a educação da 

criança. Manuel Alte da Veiga não acredita nesse discurso. 

 Ao contrário dos modernos relativistas, que olham para o 

mundo como se a Verdade não existisse e não valesse a pena 

procurar o Bem e a Verdade, Manuel Alte da Veiga compromete-se na 

defesa de uma família onde o pai, a mãe e os filhos crescem em 

conjunto, assumem o compromisso da responsabilidade e procuram 

ter tempo para se conhecerem e se amarem. É certo que os 

governantes não têm tomado as medidas certas de protecção às 

nossas famílias. Também é verdade que há muitas forças com 

enorme poder económico e político interessadas na fragmentação da 

família, apresentando o divórcio como uma solução simples e pronta 

a servir. Manuel Alte da Veiga tem a coragem de dizer que o divórcio 

é sempre um mal para as crianças e que a família, como grupo 

perfeito, talvez o único grupo perfeito conhecido, é a única instituição 

verdadeiramente adequada para criar uma criança. O ataque que 

algumas forças económicas e ideológicas têm feito à noção de família 

tradicional e à concepção de família como grupo perfeito impede-nos 

de seguir a cómoda via do silêncio. Antes como agora, o silêncio é 

sinónimo de cumplicidade e cobardia.  

O livro “Vida, Violência, Escola, Família”, publicado pelas 

edições APPACDM de Braga, é um pequeno grande livro com 5 

capítulos. No primeiro, o autor reflecte sobre educação e família, 

agentes de educação, família como grupo perfeito, as tensões na 

família e a velhice, a morte e o luto. No segundo capítulo, reflecte 

sobre os conceitos de útero social, harmonia e grupo perfeito. No 

terceiro, discorre acerca do papel da obediência e do amor no 

processo educativo. No quarto, sobre a educação intercultural. No 

quinto, sobre a violência na família e na escola. 



Este é um livro que fala do que é preciso falar: amor, 

obediência, harmonia, valores da família e educação cultural. Por isso 

e porque é raro falar destes assuntos, recomendo este livro a todos 

os professores.  


