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Resumo 

 

O presente estudo teve como principal objectivo, pesquisar a ocorrência de bullying em 

jovens de duas escolas distintas, uma pública e uma privada, dentro do concelho de 

Peso da Régua, distrito de Vila Real.  

A procura de um perfil distinto, associado aos diversos grupos de alunos que praticam 

e/ou que sofrem deste tipo de violência facilita uma melhor compreensão das variáveis 

directamente implicadas neste fenómeno tão falado nestes últimos tempos, como facilita 

também a concepção e elaboração de programas de intervenção adequados a uma 

realidade educativa mais esclarecida. 

Relativamente aos estabelecimentos de ensino que estiveram presentes neste estudo, a 

escola do ensino público intitula-se por Escola Básica 2/3 do Peso da Régua e a escola 

privada intitula-se por Colégio Salesiano de Poiares. Através deste estudo, foi possível 

investigar os diferentes e os mais utilizados tipos de bullying e a frequência com que 

estes ocorrem, nos diferentes estabelecimentos de ensino. Foi também pertinente 

reconhecer a falta de (in)segurança na escola por parte dos alunos, como também 

conhecer as possíveis medidas preventivas/remediativas para este fenómeno por parte 

dos mesmo alunos inquiridos.  

A amostra para este estudo é composta por 240 adolescentes, de ambos os sexos. Foram 

inquiridos alunos discentes do segundo e do terceiro ano ciclo (quinto ao nono ano de 

escolaridade). Esta amostra é constituída por 50,9% alunos do sexo masculino e 49,1% 

alunos do sexo feminino e a idade variou entre os dez e os dezasseis anos (M=13 anos). 

O instrumento utilizado foi um questionário, que se insere na versão modificada de 

Olweus (1998), constituído por 25 questões maioritariamente fechadas, o que assegura a 

utilização de uma terminologia uniforme. Os inquéritos formam apresentados aos 

alunos de forma colectiva nas diferentes escolas, após autorização dos mesmos e com o 

consentimento dos seus encarregados de educação e director da escola e respectivos 

professores. No que se refere á metodologia, opta-se, essencialmente, pela abordagem 

qualitativa, através de um estudo de caso.  

Segunda Seixas, 2006, a prevenção da violência, incluindo o bullying, deve ser uma 

prioridade para quem se preocupa com a saúde e o desenvolvimento psicossocial das 

crianças e dos adolescentes. Então para se poder avaliar e intervir neste âmbito, é 

necessário compreender a natureza do problema, como ele se modifica consoante a 
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idade e o género sexual dos alunos, conhecendo os factores de risco relevantes 

(indicadores pessoais ou contextuais que possam contribuir para o envolvimento em 

comportamentos de bullying e de vitimização), bem como os factores protectores que 

possam amortecer o impacto de risco. 

 

 

Palavras-chave: bullying, alunos, diferentes tipos de ensino (escola pública e escola 

privada), soluções preventivas/remediativas, relações sociais. 
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Abstract 
 

 

The present study had as main objective, to investigate the occurrence of bullying in 

young two separate schools, one public and one private, within the municipality of Peso 

da Régua district of Vila Real. 

The search for a distinctive profile, associated with several groups of students who 

practice and / or suffering from this type of violence facilitates a better understanding of 

the variables directly involved in this phenomenon as spoken in recent times, as also 

facilitates the design and development of programs appropriate intervention to a more 

enlightened educational reality. 

With regard to schools that were present in this study, the school of public education is 

headed by Primary School 2/3 of the Peso da Régua and the private school is entitled by 

the Colégio Salesiano de Poiares. Through this study, we investigate the different and 

most used types of bullying and how often they occur in different schools. It was also 

pertinent to recognize the lack of (in) security at school by students, but also know the 

possible preventive / remedial to this phenomenon by the same students surveyed. 

The sample for this study consists of 240 teenagers of both sexes. Students were 

surveyed students of the second and third year cycle (fifth to ninth grade). This sample 

consists of 50.9% male students and 49.1% female students and their age ranged 

between ten and sixteen years (M = 13 years). The instrument used was a questionnaire, 

which is included in the modified version of Olweus (1998), consisting of 25 questions 

mostly closed, which ensures the use of uniform terminology. The survey form 

presented to the students collectively in different schools, after approval of the same and 

with the consent of their parents and the school and their teachers. Regarding 

methodology will, the option is essentially qualitative approach through a case study. 

Seixas, 2006, violence prevention, including bullying, should be a priority for anyone 

who cares about the health and psychosocial development of children and adolescents. 

So to be able to assess and intervene in this context, it is necessary to understand the 

nature of the problem, as it changes depending on the age and gender of sexual students, 

knowing the relevant risk factors (personal or contextual indicators that can contribute 

to engaging in behaviors bullying and victimization) and protective factors that can 

cushion the impact of risk. 
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Introdução    

 

Este presente estudo tem por tema o bullying, em contexto escolar. Este tema, que tem 

afectado de um modo avassalador as relações entre os alunos no seu meio escolar. Este 

fenómeno de violência escolar tem vindo a ganhar cada vez mais, uma maior dimensão, 

dada a sua elevada frequência de acontecimentos assim como os seus diferentes tipos de 

manifestação. Ao longo do tempo, através de notícias televisivas ou jornalísticas, que 

descrevem não só episódios de violência nas escolas, como também podemos observar 

o desconforto e o constrangimento das suas vitimas a par de um aumento da 

preocupação de identificar as suas causas e/ou factores associados a este tipo de 

violência. Neste contexto, este fenómeno tem sido alvo de inúmeros estudos e 

pesquisas, com o intuito de contribuir, para que este tipo de violência seja minimizado 

ou até mesmo extinguido, não somente no ambiente escolar mas como também em 

todos os relacionamentos socias em que este tipo de violência ocorra (Francisco & 

Libório, 2009). 

Por definição, bullying, caracteriza-se por todas as atitudes agressivas, com uma 

intenção de prejudicar alguém, exercida de forma repetitiva (Neto, 2005). Estas acções 

podem ocorrer não só por parte de um elemento (agressor), mas sim por vários, onde o 

objectivo é causar dor e angústia, ridicularizando e incapacitando o agredido (Neto, 

2005).  

Segundo Perfeito (2011), define este fenómeno de violência como qualquer tipo de 

preconceito, seja ele, visual, verbal, físico ou psicológico, que aponta o divertimento do 

agressor, desvalorizando os valores ético-morais da vítima agredida. Este mesmo autor 

também acrescenta, que este tipo de violência pode ocorrer em diversos espaços sociais, 

exemplificando, tais como: nas comunidades, nas escolas, cinemas, universidades, no 

grupo de amigos e nos meios de comunicação. 

Este tipo de comportamentos agressivos por parte dos alunos, que ocorrem nas escolas, 

tem sido durante muito tempo ignorado, tanto por parte dos professores, tanto por parte 

dos familiares mais próximos, os pais. Não se tratando de um fenómeno novo, é 

contudo um conceito de violência actual e tem sido recentemente alvo de inúmeras 

investigações distintas, quer pedagógicas, psicológicas, sociológicas e psicanalíticas. 

A importância e relevância deste estudo permitem saber o que acontece na relação entre 

os jovens portugueses e dentro das suas próprias escolas, para que se possa actuar de um 
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modo eficiente na prevenção deste tipo de comportamento. A pertinência do problema 

toma também maiores proporções pelo facto de tal acontecer, na maior parte dos casos, 

em crianças e pelo facto de termos um fácil acesso à nossa amostra. Como se pode 

também constatar, este ser um problema que não só se verifica em Portugal mas como 

também noutros países.  

A prevenção do bullying deve ser uma constante prioridade para quem se preocupa com 

a saúde e com o seu desenvolvimento quer psicológico quer social da criança e dos 

jovens. Para uma melhor compreensão deste tipo de violência será necessário procurar 

saber a natureza deste problema, como ele se transfigura consoante a idade e o sexo dos 

alunos, tentando conhecer os principais factores de risco (o que leva á prática deste tipo 

de violência), bem como também conhecer os factores que possam amortecer o impacto 

de risco perante o pensamento dos alunos. 

Na presente dissertação, ao relacionarmos os diferentes tipos de ensino, consoante o 

comportamento dos jovens, procuramos identificar as diferentes formas, a frequência e 

os locais onde este tipo de violência ocorre. 

Em suma, um estudo desta natureza poderá contribuir não só para uma melhor 

compreensão deste fenómeno, denominado por bullying, como para uma eventual 

prevenção, sempre que seja possível identificar os alunos ou os locais onde estes 

inquiridos relatam, que sejam os mais apropriados para a prática deste tipo de violência. 

Sendo assim, alguns profissionais da educação, principalmente professores e auxiliares 

(que estão em contacto directo com os alunos), podem vir a desempenhar um papel 

fundamental na prevenção e intervenção junto das crianças, podendo deste modo, 

diminuir o conceito de bullying existente nas escolas. 

Na primeira parte desta dissertação, apresentamos a revisão da literatura, onde será 

possível analisar de uma forma mais pormenorizada o conceito de bullying e as suas 

diferentes formas de actuação, consoante a opinião de diferentes autores. Apresentamos 

também, nesta primeira parte, algumas estratégias de prevenção e de intervenção para a 

diminuição deste problema que nos assombra com dimensões cada vez maiores nas 

nossas instituições escolares. 

Na segunda parte, a metodologia de investigação, onde conseguimos analisar o tipo de 

investigação utilizado, a sua forma de aplicação e o tratamento estatístico de dados 

aplicados. 

Na terceira parte desta dissertação, apresentamos os resultados obtidos, com a discussão 

de resultados obtidos e uma conclusão final sobre este estudo.  



13 
 

1. Bullying 

1.1 Definição de bullying 

O bullying (do inglês bull, denominado em português por touro) designa-se por um 

processo de abuso e de intimidação sistemática por parte de uma criança sobre outra que 

não tem possibilidade de se defender. Tal impossibilidade de não se poder defender, 

pode dever-se ao facto da vítima estar habituada a ocupar esse mesmo lugar de 

desvantagem na própria família, ou simplesmente por se sentir incapaz de enfrentar o 

poder do bully (agressor) (Rodriguez, 2004). 

 

Segundo Ramos (2008), o acto de bullying ocorre quando um ou mais alunos passam a 

perseguir, intimidar, humilhar, chamar por apelidos cruéis, ridicularizar, excluir, 

manifestar comportamentos racistas e/ou preconceituosos, agredir quer fisicamente, 

quer verbalmente, sem razão e de forma sistemática a outro aluno/colega. 

 

Fante (2005), afirma que o conceito de bullying carrega um caracter indefinido, pois ao 

mesmo tempo, pode ser considerado um fenómeno recente, pois só a algumas décadas 

tem despertado algum interesse da sociedade devido as suas graves consequências. Por 

outro lado, este tipo de violência sempre existiu no interior das escolas, mas nunca 

despertou tanto interesse por parte dos responsáveis da educação como nos dias de hoje. 

Conforme o mesmo autor, a prática de bullying entre os estudantes nos diversos 

estabelecimentos de ensino, apresenta características semelhantes. São comportamentos 

intencionais e com o objectivo de magoar a vitima, que ocorrem com uma determinada 

frequência contra uma e/ou um grupo e sem uma objectivo aparente. Na maioria dos 

casos, o bully estabelece uma conexão desigual de poder, impossibilitando a vítima de 

se poder defender. Após a agressão, o agressor através de uma forma indirecta atinge 

novamente a vítima, difamando-a perante a escola/colegas. 

 

Este fenómeno não é somente restrito a um determinado país, muito pelo contrário, 

existem registos de diversos casos ocorridos na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, 

como em outros locais espalhados pelo Mundo. Tal acontecimento, tem como definição 

diferente nas diferentes partes do Mundo, tal como: Harcèlement Quotidien (Francês); 

Ijime (Japonês); Prepotenza (Italiano); Agressionen Untershulern (Alemão); 
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Intimidación (Espanhol) e em Português designa-se por, abuso ou Maus-Tratos entre os 

pares, o que não parecem ser uns termos totalmente adequados para este tipo de 

comportamentos, pois relativamente a primeira palavra utilizada para este fenómeno 

“abuso” além de ser associada á violência propriamente dita, mas também é utilizada ao 

abuso de substâncias e de outros comportamentos. Relativamente a segunda tradução 

também não é uma expressão tão completa pois exclui as relações como por exemplo, 

entre aluno-professor; professor-aluno. 

 

Segundo Charlot (2002) comprova que tal fenómeno não é novo, como professores e a 

sociedade tendem em considerar como tal, embora as formas de violência tenham 

"evoluído" para situações mais graves - especialmente no decorrer século XX, com 

registro da ocorrência de alguns homicídios, diversos estupros e muitas e muitas 

agressões com armas dentro do ambiente escolar, envolvendo em tais situações 

populações cada vez mais jovens. Além disso, o número “de intrusões externas” na 

escola está a aumentar, onde refere: 

  “… trata-se, por vezes, da entrada nos estabelecimentos escolares, até 

mesmo nas próprias salas-de-aula, de bandos de jovens que vêm acertar, na escola, 

contas das disputas nascidas no bairro; trata-se, mais seguidamente ainda, de um pai, 

de uma mãe, de um irmão, de um amigo, que vem vingar brutalmente uma “injustiça” 

sofrida por um aluno, da parte de um membro do pessoal da escola. … a escola não se 

apresenta mais como um lugar protegido, até mesmo sagrado, mas sim como um 

espaço aberto às agressões vindas de fora.”                

          (Charlot,2002) 

 

Nesta dissertação, utilizaremos a definição de bullying proposta por Olwues (1993), que 

foi um dos pioneiros no estudo deste fenómeno que tanto tem atingido no seio da nossa 

sociedade. Este autor, define este tipo de violência como um comportamento agressivo e 

continuo, com a intenção de causar danos psíquicos e/ou físicos, em um ou mais 

estudantes. Tais vitimas que se caracterizam como sendo mais fracas e indefesas, 

tornando-se assim um alvo fácil para tais agressores.  

 

Ramirez (2001), também refere que a maioria deste tipo de comportamentos ocorre 

distanciada do controlo dos adultos e as suas vítimas (geralmente mais fracas do que o 

agressor) não reagem e/ou não falam sobre o acto sucedido, sentindo-se indefesas para 
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descrever o sucedido receando represálias. Pode-se também entender como uma das 

opções das vítimas não retractarem o que se passou, receando que os seus responsáveis, 

com pouca percepção deste novo fenómeno, subestimem a sua prevalência e actuarem 

de uma forma insuficiente para a diminuição e interrupção do bullying (Aramis A., 

2005). 

 

Também é oportuno antes de avançar para o restante estudo, conseguirmos distinguir os 

diferentes tipos de violência ocorridos na escola, à escola e da escola. Segundo Charlot 

(2002):  

 Define a violência na escola, como sendo aquela que se pratica dentro do espaço 

escolar, sem estar ligada a natureza e às actividades da instituição escolar, tais 

como quando um grupo de jovens de fora da escola, entram na mesma e 

“acertam contas” com um aluno ou um grupo de alunos, tal acto que deveria ter 

ocorrido noutro local qualquer, fora do território escolar. 

 Violência á escola, aquela que consideramos que está ligada à natureza e as 

actividades da instituição escolar. Assim como, quando os alunos provocam 

atritos entre eles, quando insultam e que por vezes chegam mesmo ao extremo 

de conseguindo agredir os professores / funcionários. Considerando-se um tipo 

de violência contra a escola. Juntamente com este tipo de violência, defendida 

pelo mesmo autor, podemos considerar que a sua definição deverá ser analisada 

juntamente com a violência da escola. 

 A violência da escola, concedera-se como uma violência institucional, 

simbólica, em que os seus estudantes suportam através da maneira como a 

instituição e os seus agentes directos os tratam (os actos considerados pelos 

alunos como injustos ou racistas). 

O mesmo autor analisa esta distinção, sendo necessária, se a instituição escolar é 

extremamente débil, face á violência na escola, dispondo de margens de acção á 

violência à escola e da escola. 

Também os autores Lopes Neto, Saavedra (2003), investigaram e referem que o termo 

de “violência na escola” diz respeito a todos os comportamentos agressivos e anti-

sociais que ocorrem no ambiente escolar, o que provoca danos ao património; actos 

criminosos; conflitos interpessoais, entre outros. 
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1.2 Tipos de bullying 

 

Este tipo fenómeno pode manifestar-se de diversas formas, tais como: violência física 

(agressões), roubos, exclusão do grupo de amigos; linguagem desusada e imprópria, 

através de apelidos, humilhações, ameaças e intimidações. Este divide-se em três tipos 

de bullying, caracterizados em dois tipos: 

 

 Bullying Directo – Físico e Verbal 

Designa-se por bullying directo e físico todos aqueles comportamentos em que o 

agressor envolve a imposição de sofrimento físico ou a submissão da vítima, 

utilizando a força, á condição humilhante: o roubo, o vandalismo e até por vezes a 

obtenção forçada de favores sexuais, são actos que gerem mau estar as vítimas. O 

bullying verbal, consideram todas as práticas que consistem em insultar e atribuir 

apelidos vergonhosos e humilhantes quanto às diferenças económico-sociais, 

culturais, físicas, políticas, morais, entre outras (Lopes Neto, 2005; Francisco & 

Libório, 2009). 

 Bullying Indirecto 

Caracteriza-se pelas atitudes tomadas de indiferença, exclusão, provocação e de 

afastamento da vítima do interior do grupo; pela invenção de boatos e/ou de 

informações que deponham a boa imagem da vítima, podendo ser doloroso para a 

vitima. (Lopes Neto, 2005; Francisco & Libório, 2009). Olweus (1993), caracteriza 

este tipo de bullying como sendo mais subtil, sendo utilizado para isolar socialmente 

a vítima. 

O bullying pode também atingir as suas vítimas de diversas formas: físico, psicológico e 

sexual. Os abusos físicos englobam agressões físicas, tais como lutar, bater, empurrar 

(contacto físico); os abusos psicológicos englobam as ameaças, a exclusão (ignorar a 

vítima); o abuso sexual refere-se ao assédio e ao abuso propriamente dito (Carvalhosa, 

2010).  

Segundo Pereira (2006), as formas mais utilizadas para a prática de bullying são: 

ameaçar, meter medo, empurrar, excluir, abuso sexual, bater, furtar, pedir dinheiro sobre 

ameaça, insultar, espalhar histórias humilhantes, rejeitar. 
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Nos últimos tempos e com o desenvolver das novas tecnologias, deparamo-nos com um 

novo tipo de ocorrência da prática de bullying – o Cyberbullying. Este novo tipo de 

violência, utiliza as novas tecnológias de informação e de comunicação para se 

manifestar (Costa, Pereira, Simões e Farenzena, 2011).     

 

1.3  Os Intervenientes 

Neste fenómeno de bullying, existem essencialmente três tipos de intervenientes: as 

vítimas, os agressores e as testemunhas (Ballone e Moura, 2005) 

As vítimas são por norma, as crianças/jovens mais isoladas socialmente, as que passam 

muito tempo sozinhas na escola, as que têm baixos níveis de popularidade e têm 

dificuldade em fazer amigos. Após o acto de bullying, diminui a sua auto-estima, os 

níveis de evitamento à escola aumentam (na maioria das vezes mudam de escola), 

juntamente com o desaproveitamento escolar e com os seus níveis de insegurança 

(Seixas, 2005). 

Os agressores (praticantes de bullying), são crianças/jovens que infringem agressões do 

tipo directo, físico e verbal, e do tipo indirecto, psicológico, sem qualquer tipo de 

motivo. Estes são principalmente crianças problemáticas, com origens de famílias 

destruturadas e com problemas de relacionamento (Ballone e Moura, 2005). 

As testemunhas são geralmente amigas ou simplesmente alguém que presenciam os 

ataques e normalmente vivem com medo, por serem próximas das vítimas e 

simplesmente vivem com o receio e não reagem as agressões (Ballone e Moura, 2005). 

Carvalhosa (2010), refere também que as testemunhas ao observarem e ao 

permanecerem com o medo de represálias, o agressor tornar-se-á mais poderoso. 

Uma criança vítima de maus-tratos de forma repetida e regular, pode apresentar 

sequelas graves, como o desenvolvimento de distúrbios de ansiedade, depressão crónica 

e até mesmo o suicídio e o homicídio. Quanto mais jovem for o agressor, maior será o 

risco de apresentar problemas associados a comportamentos anti-sociais em adulto e à 

perda de oportunidades, como a instabilidade no trabalho e relacionamentos afectivos 

pouco duradouros. 
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1.4  Intervenções Preventivas do bullying 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), na Declaração e Programa de 

Acção para uma Cultura de Paz, descreve o acto preventivo, como “um conjunto de 

valores, atitudes, comportamentos e formas de vida, que rejeitam a violência e previnem 

os conflitos, através do confronto das suas causas, na raiz, para resolver os problemas, 

através do diálogo e negociações entre indivíduos, grupos e nações” (Unesco, 1998: 

Unesco, 1999). 

 

Considerando que a violência também é um comportamento aprendido, então 

acreditamos que também pode ser desaprendido (School-based Violence Prevention 

Programs, s.d.) e, neste sentido, a escola apresenta-se como um campo de trabalho 

privilegiado para os programas de prevenção, onde as aprendizagens de respeito pelo 

outro, assertividade, resolução pacífica de conflitos, as estratégias de auto-controlo 

emocional, resistência à frustração e pressão dos pares e a consciencialização sobre a 

igualdade de género podem ser não só aprendidas, mas também experimentadas e 

solidificadas, através do diálogo e confronto de ideias, do treino de competências e da 

observação participante, permitindo que os indivíduos possam escolher alternativas não 

violentas. 

 

Os programas de auto-ajuda vão ganhando cada vez mais importância na medida em 

que os seus responsáveis (pais e órgãos do sistema de ensino) têm dificuldade em ter 

acesso a muitos destes conflitos e problemas que ocorrem diariamente no dia-a-dia dos 

seus educandos (Debarbieux & Blaya, 2002). Os mesmos autores relatam que quando 

estes problemas são originados pelos próprios alunos, eles são influenciados pelas 

características do grupo envolvente, o que significa que as diversas tentativas externas, 

partindo de professores ou de pais, podem não ser particularmente eficazes, devido ao 

pouco valor atribuído pelos alunos aos adultos (próprio da idade), e relação ao valor 

atribuído aos pares. 

 

Segundo o Relatório da Reforma Educacional na Grécia, anunciado pelo Ministério da 

educação (1999), as políticas de prevenção da violência escolar estão inseridas no 

contexto das reformas educacionais que foram anunciadas e colocadas em prática em 
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nível nacional. Em termos mais específicos, estes, entre outro, foram incluídos no 

contexto da reforma educacional: 

- Criação de estruturas de apoio no âmbito do sistema educacional, com a 

introdução de programas para alunos com dificuldades de aprendizagem, para que a 

escola possa oferecer oportunidades iguais nos procedimentos de aprendizagem; 

- Introdução de programas de ocupação criativa (actividades recreativas), com 

educadores especialmente treinados, que ofereçam maneiras alternativas de ocupar os 

alunos na escola, durante as horas em que seus pais ainda não voltaram do trabalho; 

- Desenvolvimento de programas de educação para a saúde (física e mental) dos 

estudantes. 

- Foram implementadas medidas de apoio para a ambientação social de 

imigrantes, repatriados, ciganos e muçulmanos, dando a devida atenção a suas 

características culturais e necessidades educacionais. 

 

Lopes Neto (2005), em Portugal, a intervenção com maior impacto na redução de 

bullying, foi realizada em escolas do Norte do país, cujo programa implementado 

consistiu na formação dos professores com o objectivo de os sensibilizar para esta 

problemática, no equipamento dos recreios escolares com diversos materiais lúdicos e 

numa maior supervisão por adultos durante os mesmos. Este estudo concluiu, que houve 

sucesso moderado da intervenção nos resultados observados para ao número de vítimas 

e de agressões persistentes, não expresso na redução do bullying, mas na contenção e na 

prevenção do aparecimento de novos casos.  

 

Porém, torna-se essencial o envolvimento global da comunidade educativa na procura 

de soluções para os problemas identificados e na criação e adopção de uma política de 

não tolerância da violência, assim como, a promoção de competências nos alunos que 

incentivem condutas que conduzam a uma maior e saudável interacção social. 

 
 

Segundo o mesmo autor, todos os programas anti-bullying devem ver as escolas como 

sistemas dinâmicos e complexos, não podendo tratá-las de maneira uniforme. Em cada 

uma delas, as estratégias a serem desenvolvidas, devem considerar sempre as 

características sociais, económicas e culturais de sua população. O envolvimento de 

professores, funcionários, pais e alunos é fundamental para a implementação de 
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projectos de redução do bullying. A participação de todos visa estabelecer normas, 

directrizes e acções coerentes. Estas devem priorizar a conscientização geral; o apoio às 

vítimas de bullying, fazendo com que se sintam protegidas; a conscientização dos 

agressores sobre a incorrecção de seus actos e a garantia de um ambiente escolar sadio e 

seguro. Deve-se encorajar os alunos a participarem activamente da supervisão e 

intervenção dos actos de bullying, pois o enfrentamento da situação pelas testemunhas 

demonstra aos autores que eles não terão o apoio do grupo. Uma outra estratégia é a 

formação de grupos de apoio, que protegem os alvos e auxiliam na solução das 

situações de bullying. Os professores devem lidar e resolver efectivamente os casos de 

bullying, enquanto as escolas devem aperfeiçoar suas técnicas de intervenção e buscar a 

cooperação de outras instituições, como os centros de saúde, conselhos tutelares e redes 

de apoio social. Aos alunos autores, devem ser dadas condições para que desenvolvam 

comportamentos mais amigáveis e sadios, evitando o uso de acções puramente 

punitivas, como castigos, suspensões ou exclusão do ambiente escolar, que acabam por 

marginalizá-los. 

 

Diferentes programas podem ter bons resultados e programas semelhantes podem ter 

resultados muito diferentes entre países e entre escolas no mesmo país, sendo necessário 

realizar o diagnóstico da realidade local antes de intervir. (Smith PK, Pepler D, Rigby 

K, 2004) 
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2. Metodologia de investigação 

2.1 Tipo de investigação 

 

Neste presente estudo, irá ser abordada a problemática da violência entre pares ou 

bullying, que se instala num contexto escolar, deteriorando as relações interpessoais, em 

diferentes tipos de ensino. 

Objectiva-se esboçar as características da prática de bullying existente nos alunos do 

segundo e do terceiro ciclo, em escolas integradas diferentes tipos de ensino (no ensino 

público e no ensino privado). As escolas, onde este estudo foi realizado pertencem ao 

distrito de Vila Real, e designam-se por: Escola EB2/3 do Peso da Régua, situada no 

centro da cidade do Peso da Régua e Colégio Salesiano de Poiares, situado numa aldeia 

perto da cidade do Peso da Régua (Poiares). 

Neste estudo, em que se pretende contribuir para um melhor conhecimento deste 

fenómeno, cada vez mais falado, como é o caso do bullying, foi utilizado uma 

abordagem qualitativa, através de um estudo de caso. Segundo Merriam (1998), este 

estudo de caso qualitativo, caracteriza-se pelo seu carácter descritivo, indutivo, 

particular e a sua natureza heurística que pode levar à compreensão do próprio estudo. 

Segundo a mesma autora, descreve que um estudo de caso é num estudo sobre um 

fenómeno específico tal como um programa, um acontecimento, uma pessoa, um 

processo, uma instituição ou um grupo social. 

 

2.2 Procedimentos adoptados e técnicas de recolha de dados 

 

Para economizar o tempo e os meios utilizados, bem como para libertar os inquiridos de 

alguns constrangimentos relacionados com a presença do investigador, levaram á 

escolha da técnica de um questionário. 

O questionário utilizado neste estudo insere-se na versão modificada de Olweus (1998), 

que constitui o instrumento de recolha de dados relativos a este estudo.  

A autorização para a sua implementação foi solicitada após existir uma reunião prévia 

com o director da escola, com o director de turma e com os alunos e seus os respectivos 

encarregados de educação sendo permitido a colocação de qualquer questão para o 

esclarecimento de possíveis dúvidas, sendo também transmitido que todos os inquéritos 

seriam anónimos para evitar algum tipo de constrangimento. Foi também efectuado um 
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preenchimento e assinatura de declaração de autorização da participação neste estudo 

por parte dos encarregados de educação dos alunos inquiridos.  

 

2.3. Caracterização da amostra 

 

Este inquérito foi aplicado aos alunos discentes do segundo e do terceiro ciclo (5º ao 9º 

ano de escolaridade), com um consentimento dos seus encarregados de educação. 

Aos alunos este questionário foi utilizado, tendo em conta todos os procedimentos 

inerentes à sua qualidade, como, a natureza da pesquisa, o tipo de inquiridos, o sistema 

de perguntas e instruções claras e acessíveis.  

Posteriormente o questionário foi distribuído por 240 alunos, dos quais 42,1% do sexo 

feminino e 57,9% do sexo masculino. Este inquérito foi respondido durante uma aula de 

Formação Cívica durante o mês de Janeiro do ano corrente de 2012. Este apresentava 25 

questões, a maioria de resposta múltipla, para uma melhor compreensão e facilidade de 

resposta. 

Em termos de validação deste questionário, realizou-se inicialmente um pré-teste, tendo 

sido posteriormente aferidos com clareza e objectividade das perguntas levantadas a 

cabo pelos alunos, facilitando uma melhor compreensão para que nada pudesse 

interferir na altura de participarem no estudo. Relativamente aos motivos que levaram a 

optar por alunos estudantes dos mesmo estabelecimentos de ensino do 2º e do 3º Ciclo, 

deve-se ao facto da probabilidade de encontrar alunos no 7º ano (entrada no 3º ciclo de 

ensino), terem vindo juntos do ano transacto (2º ciclo de ensino), não existindo uma 

mudança de estabelecimento de ensino. Assim sendo, haverá um melhor conhecimento 

dos alunos (inter/intra-pessoais), dos recintos da própria escola e também os 

profissionais que nela exercem as suas diversas funções, facilitando assim respostas 

mais credíveis ao questionário apresentado pelo investigador. 

 

2.4 Tratamento estatístico 

 

Relativamente ao tratamento das várias hipóteses, utilizou-se o programa de Software 

Office™ (Excel™) e para efeitos de confirmação de hipóteses, sobre a diferença de 

parâmetros e/ou sobre a relação entre alunos dos diferentes estabelecimentos de ensino 

se é estatisticamente significante, utilizaram-se, para todos os testes um nível de 
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significância de 0.005. Sempre que foi possível verificar a existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre os diversos aspectos abordados ao longo deste 

estudo, optou-se pelo TEST.T com um cauda 1 (distribuição unicaudal) e do tipo 3 

(duas amostras de variância desigual). 

 

3. Tratamentos de dados 

3.1 Apresentação de resultados 

 

A amostra para este estudo é composta por 240 adolescentes, de ambos os sexos. Foram 

inquiridos alunos discentes do segundo e do terceiro ciclo (quinto ao nono ano de 

escolaridade). Esta amostra é constituída por 50,8% alunos do sexo masculino e 49,2% 

alunos do sexo feminino e a idade variou entre os dez e os dezasseis anos (M=13 anos). 

Na questão n. 8, no universo de 120 alunos que frequentam o ensino público, 15% dos 

alunos nunca foram vítimas de bullying e 85% admitem já terem sofrido este tipo de 

violência. No ensino privado, 69% nunca foram vítimas de bullying e apenas 31% 

admitem já terem sofrido este tipo de violência ao longo da sua vida escolar, 

estatisticamente significante (P=0,5), conforme demonstra o Gráfico 1 e 2: 

 

        

    Gráfico nº 1 – Alunos atingidos pelo bullying             Gráfico nº 2 – Alunos atingidos pelo bullying  

                                 no ensino público                                                no ensino privado 

 

Na questão n. 9, foi questionado aos 120 alunos, estudantes do ensino público que tipo 

de violência já tinham sido sofrido, no qual, 48 dos alunos diz já ter sido agredido, a 41 
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dos alunos já foram furtados, a 43 já foram ameaçados (meter medo) e a 63 dos 

inquiridos já foram sujeitos a ofensas verbais, como se observa no gráfico 3. 

Relativamente aos alunos do ensino privado, dos 120 inquiridos, apenas 5 alunos diz já 

ter sido agredido, a 2 já terem sido furtados e a 23 diz já lhes terem metido medo e a 19 

diz ter sofrido ofensas verbais por parte de pares, gráfico 4. 

 

 

Gráfico nº 3 – Diferentes tipos de violência sofrida pelos alunos do ensino público. 

 

 

Gráfico nº 4 - Diferentes tipos de violência sofrida pelos alunos do ensino privado. 
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Relativamente a frequência com que estes alunos, de diferentes estabelecimentos de 

ensino sofreu deste tipo de violência, com um P=0,049, sendo estatisticamente 

significante, o ensino público, na questão n. 10, afirma que 17,65% dos alunos já tinha 

sofrido deste tipo de violência pelo menos uma vez, 39, 22% respondeu duas vezes e 

43,13% respondeu que já sofreu três vezes ou mais de bullying, tal como podemos 

observar no gráfico 5. No ensino privado, os inquiridos responderam que 48,65% já 

foram vítimas pelo menos uma vez, 37,84% duas vezes e 13,51% assume que já 

formam vítimas três vezes ou mais, gráfico 6. 

 

Gráfico nº 5 – Com que frequência sofreram deste tipo e violência, no ensino público. 

 

Gráfico nº 6 – Com que frequência sofreram deste tipo e violência, no ensino privado. 

 

Com a questão n. 11, procurou-se identificar quais os principais locais onde a prática 

desta violência fosse mais acentuada, nos ensinos público e privado (P=0,065), tal como 

podemos observar no gráfico 7 e 8. 
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Gráfico nº 7 – Local da prática de bullying no ensino público. 

 

No estabelecimento de ensino público, constatou-se que apenas 23,26% sofreram deste 

tipo de violência nos corredores das salas de aulas, 31,00% na casa de banho (Wc) e 

47,74% no recreio da escola. Trata-se de uma informação bastante pertinente, pois 

podemos verificar umas percentagens muito próximas, o que nos leva a uma boa 

reflexão. Podemos concluir então que neste estabelecimento de ensino, existe alguma 

facilidade/ausência por parte dos seus auxiliares, sugerindo uma maior atenção a estes 

locais. 

 

 

Gráfico nº 8 - Local da prática de bullying no ensino privado.  
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No estabelecimento de ensino privado, dos inquiridos, apenas 5,13%, foram vítimas nos 

corredores da escola, 20,51% das agressões ocorreram na casa de banho e 74,36% no 

recreio da escola. Neste estabelecimento de ensino, conseguimos verificar que além de 

um menor de vítimas, verificamos que a maior percentagem de agressões, ocorre com 

maior frequência recreio da escola, sugerindo uma maior vigilância neste local. 

Relativamente á questão nº 12 (gráfico nº 9), que diz respeito aos autores deste tipo de 

violência, na escola pública, 38 dos inquiridos refere que foi um aluno do sexo 

masculino, 11 afirmam que foi um aluno do sexo feminino, 37 refere que foram 

agredidos por vários alunos do sexo masculino, 6 por vários alunos do sexo feminino e 

11 alunos admitem que sofreram este tipo de agressões por alunos dos diferentes sexos. 

No ensino privado apenas 18 afirmam terem sofrido tais agressões por parte de um 

elemento do sexo masculino, 6 por parte de um elemento do sexo feminino, 7 por parte 

de vários elementos do sexo masculino, 1 por parte de vários elementos do sexo 

feminino e 4 afirmam já terem sofrido este tipo de violência por parte de elementos dos 

diferentes tipos de sexo. 

   

 

Gráfico nº 9 – Tipo de agressores nos diferentes estabelecimentos de ensino  
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Na questão nº 13 (Gráficos nº 10 e nº 11), relativamente á identificação dos agressores, 

obteve-se uma discrepância de valores nas opções “do meu ano, mas de outras turmas” 

e “são mais velhos” nos dois estabelecimentos de ensino. Sendo assim, no 

estabelecimento público, em relação a primeira opção referida obteve uma percentagem 

de 28,43% e em relação a segunda opção 67,65% e apenas 3,92% as restantes opções de 

resposta. No estabelecimento privado relativamente a primeira opção obteve-se uma 

percentagem de 24,36%, na segunda opção 56,76% e com valores mais baixos obteve-

se apenas 18,92% as restantes opções de resposta. 

 

Gráfico nº 10 – Identificação dos agressores no ensino público. 

 

Gráfico nº 11 – Identificação dos agressores no ensino privado. 
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responderam que sim, que tinham informado e através os dados retirados e a maioria 

dos inquiridos respondeu que não, 59,80%. No estabelecimento de ensino privado, com 

a maioria das afirmações positivas responderam 97,30% dos inquiridos e com apenas 

2,70% responderam com uma afirmação negativa a esta questão. 

 

Gráfico nº 12 – Comunicação da agressão a algum(a) professor e/ou a algum(a) assistente 

operacional. 

 

No que diz respeito á comunicação aos pais, na questão nº 15 do questionário, os 

inquiridos do estabelecimento de ensino público apenas 31,37% diz que comunicava 

aos pais e 68,63% não dizia nada sobre o tipo de agressão a que tinham sido sujeitos. 

No outro estabelecimento de ensino, com uma maioria, 70,30% respondeu que 

partilhava a informação sobre o sucedido e com um valor mais reduzido de 29,70% diz 

que não comunicava nada do que se tinha passado. 

 

Gráfico nº 13 – Comunicação da agressão aos pais. 
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Relativamente ao comportamento das vítimas quando estas assistem a este tipo de 

violência, denominado por “bullying” (questão nº 16), responderam “nada ou nada mas 

devia ajudar” ou “tento ajudar, separando e chamando alguém responsável”. Ao 

analisarmos os diferentes estabelecimentos de ensino concluímos que relativamente ao 

primeiro conjunto de respostas com um p=0,127 e relativamente ao outro conjunto de 

respostas obtivemos um p=0,004, não sendo estes valores estatisticamente significantes. 

Na questão nº 17, em que os inquiridos responderam se já tinham feito mal a alguém, ou 

seja, se já tinham praticado este tipo de violência, no estabelecimento de ensino público 

66,67% responderam que sim e 33,33% que nunca tinham tido este tipo de 

comportamento. Em contrário, no estabelecimento privado responderam que sim, 

apenas 23,33% e a maioria dos inquiridos responderam com 76,67%, afirmando que 

nunca tinha praticado este tipo de violência. 

 

 

 
 

Gráfico nº 14 – Alunos que já praticaram este tipo de violência. 

 

Dentro da questão nº 17, na alínea 17.2, referente às vezes com que os alunos 

pesquisados já praticaram este tipo de violência, com um P= 0,164, no estabelecimento 

público, 48,75% respondeu que pelo menos uma vez; 27,50% respondeu que pelo 

menos duas vezes e 23,75% respondeu que já tinham praticado bullying três vezes ou 

mais. No ensino privado 78,57% diz já ter praticado pelo menos uma vez e apenas 

21,43% afirma já ter praticado este tipo de violência pelo menos duas vezes.  
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Gráfico nº 15 – Número de vezes que os inquiridos praticaram bullying 

 

Ainda relativamente á prática de bullying, os alunos referiram, de que forma praticaram 

este tipo de violência, sozinhos, acompanhados ou em ambos os casos. No ensino 

público, 38,75% responderam que praticaram bullying sozinhos, 41,25% praticaram 

acompanhados e apenas 20% em ambos os casos. Comparativamente com o 

estabelecimento de ensino privado, 67,86% praticaram sozinhos; 14,20% praticaram 

acompanhados e 17,86% praticaram este tipo de violência de ambas as formas. (Questão 

nº 18) 

 

 

Gráfico nº 16 – Quantos alunos sofreram deste tipo e violência, no ensino público. 
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Gráfico nº 17 – Quantos alunos sofreram deste tipo e violência, no ensino privado. 

 

Na questão nº 19, foi questionado aos 120 alunos, estudantes do ensino público (gráfico 

nº 18) que tipo de violência já tinham praticado, no qual, 37 dos alunos diz já ter sido 

agredido, a 14 dos alunos já foram furtados, a 28 já foram ameaçados (meter medo) e a 

39 dos inquiridos já foram sujeitos a ofensas verbais. Relativamente aos alunos do 

ensino privado, dos 120 inquiridos, apenas 6 alunos diz já ter sido agredido, a 1 já terem 

sido furtados e a 16 diz já lhes terem metido medo e a 14 diz ter sofrido ofensas verbais 

por parte de pares, tal como podemos observar no gráfico nº 19. 

 

 

Gráfico nº 18 – Diferentes tipos de violência praticada pelos alunos do ensino público. 
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Gráfico nº 19 – Diferentes tipos de violência praticada pelos alunos do ensino privado. 

 

Relativamente á frequência com que estes alunos, de diferentes estabelecimentos de 

ensino praticaram este tipo de violência, com um P=0,022, sendo estatisticamente 

significante. Na questão nº 20, no ensino público, podemos verificar que 36,25% dos 

alunos inquiridos já tinha praticado este tipo de violência pelo menos uma vez, 41,25% 

respondeu que pelo menos duas vezes e apenas 22,5% respondeu que já tinha praticado 

pelo menos três vezes ou mais (gráfico nº 20). No ensino privado, dos inquiridos que 

dizem terem já praticado bullying, responderam que 60,71% já praticaram este tipo de 

violência pelo menos uma vez, 25% pelo menos duas vezes e 14,29% assume que já 

praticaram este tipo de violência três vezes ou mais, tal como podemos observar no 

gráfico nº 21. 

 

Gráfico nº 20 – Com que frequência praticaram este tipo e violência, no ensino público. 
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Gráfico nº 21 – Com que frequências praticaram este tipo e violência, no ensino privado. 

 

No gráfico nº 22, através da questão nº 21 que se refere ao local onde os inquiridos 

praticaram este tipo de violência, no ensino público 59 dos alunos respondeu que actuou 

no recreio da escola, 20 na casa de banho (wc) e apenas 19 nos corredores das salas de 

aula. No entanto, no ensino privado 25 dos alunos afirmaram no recreio, 1 apenas 

afirma que actuou na casa de banho (wc) e 2 alunos nos corredores das salas. 

Relacionando os dois estabelecimentos de ensino em relação aos locais em cima 

mencionados obtivemos um P=0,109, sendo estatisticamente significante. 

 

Gráfico nº 22 - Local da prática de bullying nos diferentes tipos de ensino. 

 

Na questão nº 22 quando foi abordado aos inquiridos sobre a quem eles teriam praticado 

bullying. No ensino público, 31 dos inquiridos agrediram alunos do sexo masculino, 24 

agrediram alunos do sexo feminino, 16 admitem terem agrediram vários alunos do sexo 
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masculino, apenas 6 agrediram vários alunos do sexo feminino e somente 4 alunos 

admitem terem agredido alunos de ambos os sexos. Relativamente ao estabelecimento 

de ensino privado, 23 dos inquiridos admitem ter agredido alunos do sexo masculino, 4 

admite ter praticado este tipo de violência ao sexo feminino e apenas 1 aluno admite ter 

agredido vários alunos do sexo masculinos. Em relação á opção de terem agredido 

várias raparigas ou ambos os alunos não responderam, não existindo assim agressão 

neste dois grupos, sendo igual a zero. 

 

Gráfico nº 22 – Vitimas dos agressores nos diferentes tipos de ensino. 

 

Na questão nº 23 que se refere á identificação das vítimas, 31 afirma que as vitimas 

eram da mesma turma; 31 do mesmo ano, mas de outra turma; 21 eram mais velhos; 22 

eram mais novos, dentro do ensino público. Em relação ao ensino privado, 18 afirma 

que eram da mesma turma; 9 eram do mesmo ano e apenas 1 aluno afirma que eram a 

vitima era mais nova. 
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Gráfico nº 23 – Identificação das vítimas nos diferentes tipos de ensino. 

 

No gráfico abaixo descrito, nº 24 e 25, demonstra uma das questões mais pertinentes 

deste estudo, em que questiona os inquiridos se estes se sentem seguros na escola. As 

respostas foram de facto bastante divergentes, visto que no ensino público, responderam 

que se sentiam seguros apenas 34,17% dos alunos e 65,83% que se sentiam inseguros. 

Com resultados ainda mais divergentes, no ensino privado, 97,50% se sentiam seguros 

na escola e apenas com 2,50% opções assinaladas na opção de insegurança. 

 

 

  

 

 

 

 

       Gráfico nº 24 – Segurança na escola,                       Gráfico nº 25 – Segurança na escola,  

                   no ensino público.                                                          no ensino privado.                                                       
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Na última questão foi colocada uma questão aos inquiridos, quais as possíveis soluções 

para combater este tipo de violência. Entre as possíveis soluções de resposta, no ensino 

público, 33 dos inquiridos admite que uma das soluções era dar bons exemplos, 28 dos 

inquiridos afirmam que não provocar nem chamar nomes os colegas seriam uma das 

boas soluções, 81 admitem que se existir mais segurança com um maior número de 

assistentes operacionais presentes evitaria tais agressões e 44 dos inquiridos solucionava 

este tipo de violência com mais castigos a quem cometesse tal infracção. No ensino 

privado relativamente á primeira opção 62 dos inquiridos assinalaram como opção, 42 

relativamente á segunda opção, 26 afirmam que a possibilidade de existir uma maior 

presença de assistentes operacionais e com 63 opções registadas afirmam que a solução 

para este tipo de violência permanece na colocação de mais castigos aos infractores. Tal 

como podemos verificar no gráfico 26.  

 

 

Gráfico nº 26 – Soluções para combater este tipo de violência, nos diferentes tipos de ensino.  
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4. Discussão de resultados  

 

Reportando-nos ao objectivo principal do estudo, sendo ele, a comparação entre dois 

estabelecimentos de ensino, de 2.º e 3.ºciclos, relativamente a comparação da existência 

e de que forma existiria maus-tratos entre pares, iniciarmos o nosso estudo, 

questionamos os alunos das diferentes escolas, para saber a percentagem de alunos que 

teriam sido atingidos por este novo fenómeno vivido no meio escolar.  

Dos alunos do ensino público, 85% responderam que já teriam sido vítimas de bullying, 

superiorizando a percentagem dos alunos do ensino privado, com apenas 69% de 

vítimas. 

Relativamente à distribuição das vítimas por género, 24 dos alunos inquiridos são do 

sexo feminino e 31 do sexo masculino, no ensino público e apenas 4 alunos do sexo 

feminino e 23 do sexo masculino. Estes resultados vão contrariar os resultados 

apresentados por Almeida et al. (2008) que realizaram um estudo utilizando como 

instrumento um questionário de auto-relato e concluíram que, as raparigas são mais 

vítimas de bullying do que os rapazes nos estabelecimentos de ensino em Portugal. 

Quanto aos alunos agressores, no estudo em análise, 38 alunos eram do sexo masculino 

e 11alunos do sexo feminino, relativamente ao ensino público. No ensino privado, 18 

alunos do sexo masculino praticantes de bullying e apenas 6 alunos do sexo feminino. 

Estes resultados vão ao encontro do estudo realizado por Almeida et al (2008), onde a 

percentagem dos agressores, do sexo masculino foi mais elevada do que o sexo 

feminino. Outro autor, Silva (1995), no seu estudo concluiu que os alunos do sexo 

masculino praticam este tipo de violência com maior regularidade do que o sexo 

feminino. 

Quanto ao tipo de bullying mais frequente, os resultados do estudo revelam que as 

agressões mais sofridas são: “ofensas verbais”, “agressão” com um número de alunos, 

63 e 48 respectivamente, no ensino público. No ensino privado, 23 alunos confirmaram 

que as “ameaças” são o método mais utilizado e com 19 votos relativamente a “ofensas 

verbais”. Tal facto é repartido pelos estudos de Carvalhosa, Lima e Matos (2001) e o de 

Ribeiro (2007), em que concluem que o tipo de bullying mais utilizado é o verbal. 

Ao analisarmos os locais nos quais os alunos sofreram bullying (Gráfico nº 7 e 8), 

podemos observar que os dois estabelecimentos de ensino apontam que o recreio é o 
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local ideal para os agressores atacarem as suas vítimas com 45,74% e 74,36%, 

respectivamente para os alunos dos diferentes estabelecimentos de ensino (público e 

privado). Nos estudos de Fante (2005) e Lopes Neto (2005), constataram que as 

condutas de bullying foram praticadas com maior intensidade nas salas de aula, 

contrariando os resultados obtidos no nosso estudo. 

Por outro lado Pereira (2002) debruçou-se sobre os momentos de lazer dos alunos (no 

recreio), visto a existência de uma grande maioria de casos existentes nas escolas 

portuguesas. 

 

Martins (2005) averiguou que a maioria dos jovens considera que a possibilidade de 

contar com o auxílio dos professores para resolver os problemas de maus-tratos, além 

de considerarem que a maioria dos professores parecem preocupados com este tipo de 

problemas, mas que muitos destes não se encontram preparados ou não sabem como 

impedir que este tipo de violência aumente dia após dia. Os resultados obtidos no 

questionário aplicado aos alunos da escola privada, vêm ao encontro deste autor, 

obtendo uma percentagem de 70,30%, afirmando que partilhavam a informação do 

sucedido aos pais e com 97,3% que logo informavam algum professor ou assistente 

operacional. 

Para finalizar o nosso estudo, questionamos os alunos, levando-os a reflectir sobre as 

possíveis estratégias para resolver a situação de vitimização apresentada nos seus 

estabelecimentos de ensino. As respostam foram diversas, entre as quais se difere com 

uma maioria de respostas a utilização de mais castigos para os agressores e uma maior 

segurança na escola, com a presença de mais funcionários nos locais alvo para a prática 

de bullying.  
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5. Conclusões Finais 

 

Acredita-se que as reflexões do presente trabalho possam subsidiar a elaboração de 

campanhas e projectos em âmbito escolar, que vão directamente ao encontro deste novo 

fenómeno de bullying. 

Martins (2005) enfatiza que os programas de prevenção da violência escolar devem 

dirigir-se mais aos grupos (escolas/turmas), do que simplesmente aos indivíduos 

(agressores e/ou vitimas). O mesmo autor sugere que as estratégias de intervenção ou 

prevenção deverão levar em conta o tipo de bullying que se pretenda prevenir ou 

erradicar nos estabelecimentos de ensino. 

Ao analisarmos no nosso estudo, para percebermos a quem as vítimas recorrem quando 

maltratadas, dentro das suas escolas, uma boa parte procura o auxílio dos pais e corpo 

docente. 

Pereira (2002) aponta que as vitimas, frequentemente, não estão em posição de se 

defender ou procurar auxílio e que na maioria das vezes se calam por medo de se expor 

perante os outros. No estudo aplicado, pode-se constatar que na escola pública, com 

60% dos alunos não partilhava nada com ninguém do corpo docente (professores e 

auxiliares de educação) e com um valor aproximadamente 70%, que não transmitiam 

nada do sucedido aos pais (como podemos observar nos gráficos nº 12 e 13). Sendo 

assim existe uma enorme dificuldade em muitas crianças e adolescentes, em saber lidar 

ou enfrentar a violência que sofrem no interior na área escolar.  

Autores como Lopes Neto (2005) e Mascarenhas (2006) explanam que se devem 

desenvolver projectos para a diminuição deste fenómeno de bullying dentro do ambiente 

escolar. Tais projectos devem envolver professores, funcionários, pais e alunos, de 

modo que com a sua participação devam estabelecer normas, directrizes e acções 

coerentes. Estas visam promover vivências, debates e consciencialização geral, além de 

explicitar valores fundamentais de respeito mútuo, de solidariedade e diálogo, durante 

todos os momentos da vida escolar.  

Além da necessária intervenção junto de crianças vítimas e agressoras de bullying, no 

sentido de evitar a continuidade e agravamento das agressões, importa principiar 

medidas de prevenção que visem reduzir a incidência de comportamentos de risco, 
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promovendo a reflexão e aprendizagem acerca de métodos de resolução de conflitos não 

violentos, e, desta forma, tentar evitar as consequências que estas situações podem ter 

na vida da vítima e do agressor, quer no momento em que ocorre a situação de bullying, 

quer no futuro. 

Em suma, devemos ter em conta que cada escola deve ser vista como única, e que as 

estratégias a serem desenvolvidas devem considerar sempre as características sociais, 

económicas e culturais da sua população alvo. 
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7. Anexos 

Anexo 1 – Questionário de Olweus (1998), versão modificada. 

 

 

 

 

 

 

 

Bullying em contexto escolar – Estudo de caso 

 

Sou o aluno António César Martins Félix, estudante na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro e frequento o Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário. Com este questionário, pretendo realizar um estudo 

sobre bullying – Um estudo de caso. 

 

- Pretendemos com este inquérito realizar um estudo sobre a violência entre pares na escola; 

- A tua colaboração é de grande utilidade. Por favor, responde com sinceridade;  

- Não escrevas o teu nome em parte alguma, o questionário é anónimo e os dados são 

confidenciais. 

 

Tenta ser o mais sincero(a) e desde já o meu muito obrigado pela tua colaboração. 

 

 

Inquérito Nº____ 

 

1. Idade: ____ anos                                                   2. Género: Masculino _ Feminino _ 

 

3. Ano de escolaridade: 5º_ 6º_ 7.º _ 8º _ 9º _ 

 

4. Profissão Pais/Encarregados de Educação 

Profissão do Pai: ____________________________ 

Profissão da Mãe: ___________________________ 

 

5. Habilitações dos pais/Encarregados de Educação 

Ano de escolaridade do Pai: ____________ 

Ano de escolaridade da Mãe: ___________ 

 

6. Quem vive contigo? Coloca um X na resposta. 

Pai __ Mãe __ Avó __ Avô __ Padrasto __ Madrasta __ Tia __ Tio__ 

Irmão(s) __ Quantos?________ Outros _______ Quem? _________________ 
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7. Já alguma vez reprovaste de ano? Coloca um X na resposta. 

Sim _ Não _ 

 

7.1. Se respondeste NÃO, passa para a questão 8. 

 

 

7.2. Quantas vezes já reprovaste? Coloca um X na resposta. (uma só opção). 

1 vez __       2 vezes __       + de 2 vezes _ 

 

7.3. Em que ciclo reprovaste? Coloca um X na(s) resposta(s). 

  1º Ciclo__        2º Ciclo__         3ºCiclo__ 

 

8. Ao longo da tua vida escolar, nesta escola: Coloca um X na resposta (uma só opção). 

Nunca me fizeram mal ___    Já me fizeram mal __ 

 

8.1. Se respondeste NUNCA, passa para a pergunta 16. 

 

9. Se já te fizeram mal, de que forma o fizeram? Coloca um X na resposta (várias opções). 

Agrediram-me fisicamente___ 

Roubaram-me objectos pessoais___ 

Meteram-me medo___ 

Chamaram-me nomes___ 

Espalharam boatos___ 

Ignoraram-me___       

Outra(s) Quais? ______________ 

 

10. Com que frequência te fizeram mal? Coloca um X na(s) resposta(s) (várias opções). 

 

 1 vez 2 vezes 3 ou + vezes 

Agrediram-me fisicamente    

Roubaram-me objectos pessoais    

Meteram-me medo    

Chamaram-me nomes    

Espalharam boatos    

Ignoraram-me    

Outras    

 

 

11. Em que local te fizeram mal? Coloca um X nas respostas (várias opções). 

Nos corredores da escola__ 

Na casa de banho__ 

No recreio__ 

Na sala__ 

Na cantina__         

Outro (s) Quais?_________________ 
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12. Quem te fez mal? Coloca um X na resposta escolhida (uma só opção). 

Um rapaz__ 

Uma rapariga__ 

Vários rapazes__ 

Várias raparigas__ 

Ambos__              Outro Quem? _______________ 

 

13. De que turma são os alunos que te fizeram mal? Coloca um X nas respostas (várias opções). 

Da minha turma__ 

Do meu ano mas de outras turmas__ 

São mais velhos__ 

São mais novos__ 

São de fora da escola__         Outro Qual? _________________ 

 

14. Comunicaste a algum teu professor/assistente operacional que te fizeram mal na escola? 

Coloca um X na resposta (uma só opção). 

Sim _ Não _ 

 

15. Comunicaste ao teu pai/mãe que te fizeram mal na escola? Coloca um X na resposta (uma 

só opção). 

Sim _ Não _ 

 

16. O que fazes quando vês que estão a fazer mal a um(a) aluno (a)? Coloca um X na resposta 

(uma só opção). 

Nada, não é nada comigo__ 

Nada, mas acho que devia ajudar__ 

Tento ajudar__ 

 

16.1.Se respondeste TENTO AJUDAR explica como:_____________________ 

 

17. Desde que frequentas esta escola, já fizeste mal a um(a) aluno(a)? Coloca um X na resposta 

(uma só opção). 

 

                                               Sim _ Não _ 

 

17.1. Se respondeste NÃO, passa à pergunta 24. 

 

17.2. Se respondeste SIM, quantas vezes fizeste mal a um(a) aluno (a)? 

Coloca um X na resposta (uma só opção.) 

1 vez __ 2 vezes __ 3 ou + vezes _ 

 

18. Estavas sozinho ou acompanhado? Coloca um X na resposta (uma opção). 

Sozinho __ Acompanhado __  Umas vezes só, outras acompanhado __ 
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19. De que forma fizeste mal a um(a) aluno(a)? Coloca um X na(s) resposta(s) 
(várias opções). 

 

Agredi fisicamente__ 
Roubei objectos pessoais__ 
Meti medo__ 
Chamei nomes__ 
Espalhei boatos__                           
Ignorei um colega__ 

 

20. Com que frequência fizeste mal a um(a) aluno(a)? Coloca um X na(s) respostas(s) 

(várias opções). 

 

 
 1 vez 2 vezes 3 vezes ou + 

Agredi fisicamente    

Roubei objectos pessoais    

Meti medo    

Espalhei boatos    

Chamei nomes    

Ignorei um colega    

 
 
21. Em que local fizeste mal a um(a) aluno(a)? Coloca um X na resposta escolhida 
(uma só opção). 

 

Nos corredores da escola__ 
Na casa de banho__ 
No recreio__ 
Na sala__ 
Na cantina__ 
Outro(s) Quais? ________________ 

 

22. A quem fizeste mal? Coloca um X na resposta escolhida (uma só opção). 

Um rapaz__                                                                         

Uma rapariga__ 

Vários rapazes__     

Várias raparigas__ 

Ambos__ 

Outro(s) Quem? _______________ 

 

23. De que turma são os alunos a quem fizeste mal? Coloca um X nas respostas 

(várias opções). 

Da minha turma__                                       

Do meu ano mas de outras turmas__ 

São mais velhos__                                     

São mais novos__ 
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São de fora da escola__ 

Outro Qual? _________________ 

 

24. Sentes-te seguro na escola? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

25. Propõe soluções para diminuirmos a violência entre alunos, na escola. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela tua colaboração! 

 

António César Martins Félix 
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Anexo 2 – Declaração ao Director 

 

 

 

Exm. Sr. Director da Escola EB 2/3 de Peso da Régua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bullying em contexto escolar – Estudo de caso 

 

 

Sou o aluno António César Martins Félix, estudante na Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro e frequento o Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário.  

 

Pretendo aplicar um estudo, aos alunos frequentes dos anos 5º ao 9º ano de 

escolaridade, deste estabelecimento de ensino, com o objectivo de verificar com que 

frequência ocorre este novo tipo de violência – Bullying, comparando com outro estudo 

aplicado num estabelecimento de ensino privado.  

O estudo será realizado através de um questionário de Olweus (1998), com 

uma versão modificada (que enviarei em anexo).  

Este será avaliado com a total anonimato, para os que os discentes respondam 

com maior clareza e seriedade a todas as questões deste questionário.   

 

 

Desde já o meu muito obrigado pela sua atenção, aguardarei uma resposta brevemente. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

António Félix 

 

Peso da Régua, 21 de Outubro de 2011 


