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Man must evolve for all human conflict a method which 

rejects revenge, aggression and retaliation.  

The Foundation of such a method is love. 

Martin Luther King Jr. 

 (1929 - 1968) 
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Introdução  

A violência afeta a vida de milhões de pessoas. Em todo o mundo mais de 1,3 milhões 

de vidas são perdidas, a cada ano, por atos de violência em todas as suas formas: 

autoinfligida, interpessoal e coletiva. Este número corresponde a 2,5% da mortalidade global 

e à perda de vidas lesadas, nem sempre de forma evidente. A World Health Organization 

(WHO, 2014), afirma que para a faixa etária entre os 15 e os 44 anos de idade, a violência é 

considerada a quarta principal causa de morte em todo o mundo, considerando-a um grave 

problema de saúde pública.  

O comportamento agressivo e violento do ser humano em relação ao outro não é um 

fenómeno novo, faz parte da história da humanidade e o seu impacto pode ser observado em 

várias partes do mundo. Alguns estudos (Eisner, 2003; Pinker, 2012; Roth, 2009) sugerem 

que em todo o mundo, comparativamente ao passado, vivemos em contextos com menores 

índices de violência. Ainda assim, os resultados obtidos em outras investigações (Cénat, 

Smith, Hébert & Derivois, 2019; Hill, Pallitto, McCleary-Sills & Garcia-Moreno, 2016; 

Hysing et al., 2019; Silverman, 2001; Stark & Ager, 2011; Stark et al., 2017) apresentam 

dados de prevalência de vários tipos de violência suficientemente alarmantes para que este 

seja considerado um problema social grave (Anderson & Huesmann, 2002).  

Do ponto de vista conceptual, as noções de violência e de agressão tendem a ser com 

frequência, confundidas na literatura. Na generalidade, os investigadores convergiram numa 

definição única, que veio a mostrar-se útil no desenvolvimento e avaliação de teorias de 

agressão (Anderson & Bushman, 2002; Baron & Richardson, 1994; Berkowitz, 1993a; Geen, 

2001; Krahé, 2013). A agressão humana é definida por qualquer comportamento dirigido a 

outro indivíduo com a intenção imediata de causar dano. O perpetrador deve acreditar que o 

comportamento irá prejudicar o alvo e que o alvo é motivado para evitar o comportamento 

(Baron & Richardson, 1994; Berkowitz, 1993b; Bushman & Anderson 2001; DeWall, 
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Anderson & Bushman, 2012; Geen, 2001). 

Embora o conceito de violência seja separado do conceito de agressão, a maioria dos 

investigadores considera a violência um subconjunto da agressão. A definição de violência 

consiste assim numa forma extrema de agressão que tem como objetivo causar graves danos 

físicos (Anderson & Bushman, 2002; Bushman & Huesmann, 2010; Huesmann & Taylor, 

2006). Porém, um comportamento não tem de provocar dano para ser considerado violento, 

na medida em que tentar agredir fatalmente alguém, mesmo que sem êxito, é considerado um 

ato violento. A OMS (2002) definiu a violência como “uso intencional da força física ou do 

poder, real ou sob a forma de ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um 

grupo ou uma comunidade, que resulte, ou tenha a possibilidade de resultar, em lesão, morte, 

dano psicológico, compromisso do desenvolvimento ou privação” (Krug, Dahlberg, Mercy, 

Zwi & Lozano, 2002, p. 5). Um dos aspetos mais importantes e complexos destas definições é 

a intencionalidade. Ou seja, ao cometer tal ato, um perpetrador deverá ter intenção de 

provocar efeitos adversos à saúde e bem-estar de outro indivíduo (Hamby, 2017).   

De acordo com vários autores, comportamentos agressivos e violentos são melhor 

definidos associados a um continuum de gravidade, com atos de agressão relativamente 

menores (e.g., empurrar) na extremidade inferior do espectro de violência (e.g., matar) na 

extremidade superior desse espectro. O comportamento violento é aqui considerado uma 

subcategoria de comportamento agressivo. Neste sentido, todos os atos de violência se 

consideram instâncias de agressão, mas nem todos os atos de agressão se consideram 

instâncias de violência. Um comportamento extremo (e.g., tentar matar), é considerado 

agressivo e violento, sendo violento o termo mais elucidativo (Allen & Anderson, 2017; 

Anderson & Bushman, 2002; Anderson & Huesmann, 2003; Bushman & Huesmann, 2010). 

Algumas formas não físicas de agressão assumem o título de “violência” quando os 

seus efeitos são graves. Determinados padrões de agressão verbal são frequentemente 
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denominados de “violência emocional”, sobretudo se orientados para crianças ou parceiros 

íntimos com o objetivo de afetar gravemente o seu bem-estar emocional ou social (Allen & 

Anderson, 2017; Sani, 2006).  

Efetivamente, as consequências da violência fustigam com frequência a vida das 

vítimas durante décadas (Lee, 2016; Springer, Sheridan, Kuo & Carnes, 2007). Conduzem ao 

insucesso escolar (Twardosz & Lutzker, 2010), à perda de produtividade e ao desemprego 

(Butchart et al., 2008; Fang, Brown, Florence & Mercy, 2012), a recorrentes dificuldades de 

relações interpessoais (Dickinson, de Gruy, Dickinson & Candib, 1999; Follette, Polusny, 

Bechtle & Naugle, 1996), ao consumo inadequado de bebidas alcoólicas e de drogas 

(Twardosz & Lutzker, 2010), à depressão, morte prematura e ao suicídio (Dong, Simon, 

Odwazny & Gorbien, 2008; Eshelman & Levendosky, 2012; Lee, 2016). 

A presente dissertação assenta nos pressupostos teóricos do fenómeno da violência 

interpessoal, na necessidade de identificar e classificar os diversos tipos de comportamentos 

interpessoais violentos e no estudo dos efeitos psicológicos da violência em adolescentes 

vítimas. O documento encontra-se organizado em dois estudos empíricos distintos, que se 

complementam. O primeiro estudo, intitulado “Estudo das Características Psicométricas de 

um Inventário de Violência Interpessoal (IVI)” pretende descrever o processo de 

desenvolvimento e análise da estrutura fatorial de um inventário que permite a avaliação de 

diferentes tipos de violência interpessoal na dimensão violência sofrida e na dimensão 

violência praticada. O segundo estudo, que se intitula “Características psicológicas de 

adolescentes vítimas de violência escolar”, apresenta os dados de um estudo sobre a 

prevalência da violência escolar no contexto português e, ao mesmo tempo, caracteriza as 

vítimas de violência psicológica, identificando as diferenças entre rapazes e raparigas. 
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ESTUDO EMPÍRICO I 

Estudo das Características Psicométricas de um Inventário de Violência  

Interpessoal (IVI) 
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Resumo 

A violência interpessoal é um grave problema de saúde pública que afeta milhões de 

pessoas em todo o mundo. O recurso a instrumentos fiáveis, consistentes e capazes de apoiar 

a avaliação da violência interpessoal nos contextos de investigação e de intervenção revela-

se de extrema utilidade. Este estudo teve como objetivo o desenvolvimento e o estudo das 

características psicométricas de um Inventário de Violência Interpessoal que permitisse 

avaliar a presença de diferentes tipologias de violência interpessoal de forma integrada, seja 

na circunstância de vítima ou de agressor.  Para este efeito recorreu-se a uma amostra de 

2792 adolescentes portugueses (55% do sexo feminino), realizando-se num primeiro 

momento uma abordagem exploratória à dimensionalidade da escala e, numa segunda fase, a 

análise fatorial confirmatória. O modelo final evidenciou um excelente ajustamento, 

apresentando evidências de validade e propriedades psicométricas adequadas. A análise 

fatorial confirmatória indicou um modelo tetrafatorial que consiste em violência física, 

violência psicológica, violência sexual e violência muito grave. 

Palavras-chave: Violência Interpessoal; Inventário; Características Psicométricas. 
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Abstract 

Interpersonal violence is a serious health problem that affects millions of people 

around the world. The use of reliable, consistent and able instruments to support the 

assessment of interpersonal violence in research and intervention contexts is extremely useful. 

This study aimed at the development and validation of an Inventory of Interpersonal Violence 

that allowed the evaluation of the presence of different typologies of interpersonal violence in 

an integrated way, be it in the circumstance of victim or aggressor. For this purpose, a sample 

of 2792 portuguese adolescents (55% female) was used, with an exploratory approach to scale 

dimensionality and, in the second phase, a confirmatory factorial analysis. The final model 

showed an excellent adjustment, presenting adequate psychometric properties. The factorial 

analysis indicated a tetra-factorial model consisting of physical violence, psychological 

violence, sexual violence and very serious violence. 

Keywords: Interpersonal Violence; Inventory; Validation. 
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Desenvolvimento e Estudo das Características Psicométricas de um Inventário de 

Violência Interpessoal (IVI)  

O estudo da violência deverá necessariamente iniciar-se pela definição das várias 

formas de violência, facilitando, além da compressão do fenómeno, a sua medição científica.  

Atualmente, podemos referir-nos, não só a uma “violência”, mas a uma multiplicidade 

de demonstrações de violência ou de atos violentos, estudados segundo normas, condições e 

contextos sociais alteráveis ao longo da história (Waiselfisz, 2002).  

Desde que foi considerada um importante problema de saúde pública, a OMS 

classificou o fenómeno da violência em diferentes tipologias de forma a qualificar os 

diferentes tipos de violência e os elos que os ligavam (Dahlberg & Krug, 2006). Em 2002, a 

OMS desenvolveu uma categorização que permite compreender os padrões complexos da 

violência frequentes na vida de indivíduos, famílias e comunidades, nas suas diversas formas 

de expressão a nível mundial. Esta categorização, considerando o critério quem é o/a 

perpetrador/a do ato violento, propõe três grupos distintos de violência, cada um dos quais 

subdivididos em tipos ainda mais específicos: a violência autodirigida, a violência 

interpessoal e a violência coletiva (Dahlberg & Krug, 2006; DGS, 2016; WHO, 2002). 

De acordo com esta categorização, a violência autodirigida subdivide-se em 

comportamento suicida e agressão autoinfligida. O primeiro inclui pensamentos suicidas, 

tentativas de suicídio ou para-suicídios e suicídios. O segundo inclui comportamentos de 

agressão autodirigida, envolvendo atos como, por exemplo, a automutilação (Dahlberg & 

Krug, 2006; Lee, 2016; Wang, Wu & Choi, 2017; WHO, 2002). A violência coletiva pode 

assumir diversas motivações, nomeadamente sociais, políticas ou económicas e refere-se a 

atos praticados por grupos alargados de indivíduos. Quanto à violência interpessoal, a sua 

classificação subdivide-se em duas categorias: a violência familiar/violência entre parceiros/as 
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íntimos/as e a violência na comunidade.  

Tendo como referência a vítima, inclui-se na primeira subcategoria, a violência 

dirigida a crianças e jovens, parceiros/as íntimos/as e pessoas idosas. A segunda subcategoria 

abrange a violência praticada dentro do círculo de pessoas próximas de quem é vítima, como 

aquela que é praticada fora desse mesmo círculo. Inclui violência juvenil, atos fortuitos 

violentos, assédio/abuso sexual ou violação por estranhos e violência em contexto 

institucional, nomeadamente: locais de trabalho, escolas, estabelecimentos prisionais, lares de 

acolhimento, entre outros (WHO, 2002). Os comportamentos de violência interpessoal 

consubstanciam-se sob a forma de violência física, psicológica, sexual ou de negligência e 

privação (Machado & Gonçalves, 2003). Contudo, as linhas entre os diferentes tipos de 

violência não são sempre claras, tanto na pesquisa quanto na intervenção. Em relação à 

violência interpessoal física, consiste no uso intencional de força física que resulte, ou tenha 

grande probabilidade de resultar, em ferimento ou morte. Envolve comportamentos como: 

empurrar, pontapear, esbofetear, lançar objetos, torcer, queimar, cuspir, puxar cabelos, 

beliscar, esfaquear, espancar, estrangular, entre outros, podendo haver, inclusive, tentativa ou, 

mesmo, homicídio (WHO, 2002). Pode deixar marcas evidentes, ou não (Manita, Ribeiro & 

Peixoto, 2009), pode tratar-se de um episódio relativamente isolado ou de uma situação 

crónica, é a forma de violência mais frequentemente diagnosticada nos serviços de saúde, e é 

responsável por uma elevada morbilidade, incapacidade e morte (Alarcão, 2006). A violência 

psicológica diz respeito à conduta intencional que atenta seriamente a integridade psicológica 

de outra pessoa (European Institute for Gender Equality, 2019). É considerado o tipo de 

violência mais “discreto”, mas mais experienciado (Lisboa, Barroso, Patrício & Leandro, 

2009). Os comportamentos de violência interpessoal psicológica envolvem insultos, ameaças, 

críticas, humilhações, desvalorizações, intimidações, isolamento social, privação de contacto 

com a família e amigos, revista a objetos pessoais (e.g., agenda, telemóvel, computador), 

https://eige.europa.eu/
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privação de documentação pessoal, negação do acesso a dinheiro ou a cuidados de saúde, 

entre outros (WHO, 2002). Trata-se de um tipo de agressão que não provoca marcas físicas 

visíveis, mas provoca cicatrizes emocionais para a vida toda, corroendo assim a autoconfiança 

e a autoestima da vítima (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, 2010). Relativamente à 

violência interpessoal sexual, de acordo com a definição adotada pela OMS, refere-se a todo o 

ato sexual, ou tentativa de realizá-lo, comentário ou insinuação de conotação sexual 

indesejado, atividade de tráfico ou prática perpetrada por alguém contra a sexualidade de 

outrem usando coação, independentemente da relação tida com a vítima e do contexto em que 

ocorre (Peixoto, Matos & Machado, 2013; WHO, 2010). Constitui um flagelo que abrange 

todas as camadas socioeconómicas da sociedade (Oliveira, 2009). Envolve outros tipos de 

violência, nomeadamente psicológica e física, sendo possível conceptualizá-la num contínuo 

entre diferentes comportamentos sexualmente abusivos (Peixoto et al., 2013; Pereira, 2018). 

Inclui: obrigar, coagir, ameaçar ou forçar a vítima a práticas sexuais contra a sua vontade, 

incluindo a violação no contexto conjugal (WHO, 2002), podendo gerar sérias consequências 

físicas e psicológicas (Hernández-Romero, Rincón & Castro-Alzate, 2019), como sentimentos 

de solidão, vulnerabilidade, desânimo, culpa, sintomas de stresse pós-traumático, medo, 

ansiedade, baixa autoestima e/ou dificuldades de adaptação social (Matos, Negreiros, Simões 

& Gaspar, 2009). A privação e negligência, tratam-se de formas de maltrato passivo, 

temporário ou permanente. Envolvem qualquer ato de privação ou omissão no que respeita ao 

provimento de necessidades básicas de um indivíduo, a nível emocional, de saúde, educação, 

nutrição, segurança, habitação e condições de vida, entre outras (Canha, 2003; Redondo, 

Pimentel & Correia, 2012). Estas formas de violência podem gerar graves repercussões na 

vítima, nomeadamente o risco de morte, acidente, perturbação no desenvolvimento e 

alterações de comportamento (Canha, 2003).   
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Uma outra forma de violência interpessoal designa-se por stalking e caracteriza-se pela 

adoção de comportamentos de assédio constante, através dos quais o agressor instaura várias 

formas de vigilância, comunicação, monitorização e contactos indesejados com a vítima, 

percecionados por esta de forma ameaçadora, podendo colocar em causa a sua qualidade de 

vida (Grangeia & Matos, 2010; Sani, Carrasquinho & Soeiro, 2018). Estes comportamentos 

tendem a aumentar numa escala de frequência e de agressividade e podem juntar-se a outras 

formas de violência, nomeadamente ameaças, agressões físicas ou psicológicas (Cupach & 

Spitzberg, 2004; Sheridan, Blaauw & Davies, 2003). 

Um fenómeno relativamente novo no comportamento violento, resultante do avanço 

da tecnologia, devido à possibilidade de intrusão, anonimato, fácil utilização, rapidez e 

perceção de uma menor aplicação da lei (Bocij & McFarlane, 2003), que provoca grande 

impacto na autoestima da vítima, é a cyberagressão. Este fenómeno consiste num grupo de 

condutas de violência realizadas no ciberespaço, perpetradas de forma unidirecional ou 

bidirecional (Dempsey, Sulkowski, Dempsey & Storch, 2011). Uma forma de cyberagressão é 

o cyberbullying. Trata-se de um ato intencional e manifesto de agressão on-line, que envolve 

enviar ou postar textos ou imagens nocivas ou cruéis através da internet com recurso a 

tecnologia de comunicação como computadores, smartphones e outros dispositivos 

eletrónicos (Hinduja & Patchin, 2008; Willard, 2007; Ybarra & Mitchell, 2004a, 200b). A 

definição mais frequente de cyberbullying inclui a intenção do agressor (cyberbully) em ferir a 

vítima através de ações reiteradas, havendo relação desequilíbrio de poder entre agressor e 

vítima (Bilic, 2013; Hinduja & Patchin, 2008; Tokunaga, 2010; Vandebosch & Van 

Cleemput, 2008). Outro fenómeno, considerado por vários autores como cyberagressão e um 

comportamento cada vez mais comum entre os adolescentes, denomina-se sexting e 
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caracteriza-se pelo envio de mensagens de texto, fotos ou vídeos, via smartphone ou redes 

sociais, com conteúdo sexualmente explícito provocativo (Chalfen, 2009; Dir, 2012; Farber, 

Shafron, Hamadani, Wald & Nitzburg, 2012; Lounsbury, Mitchell & Finkelhor, 2011; Wolak 

& Finkelhor, 2011). 

Estudos recentes demostram que a maioria das vítimas de violência interpessoal 

experimentou várias formas de violência e que a experienciação múltipla de violência pode 

tornar o seu impacto mais complexo e provocar sintomatologia significativa nas suas vítimas 

(Caridade, Antunes & Matos, 2016; Caridade & Sani, 2016). Os perpetradores de um tipo de 

violência muitas vezes envolvem-se em violência noutros contextos e muitas pessoas relatam 

simultaneamente perpetração e vitimização (Grych & Swan, 2012; Redondo et al., 2012). 

Sullivan, McPartland, Armeli, Jaquier e Tennen (2012) estudaram a coocorrência de violência 

interpessoal física, sexual e psicológica e verificaram padrões de associação entre os diversos 

tipos de violência interpessoal. Estes investigadores identificaram que a forma de violência 

mais comum é a psicológica, seguida pela coocorrência de violência psicológica e física e a 

coocorrência de violência psicológica, física e sexual.  

Avaliação da violência interpessoal 

O desenvolvimento de instrumentos destinados a avaliar a violência constitui uma 

contribuição fundamental para um corpo científico de conhecimento do comportamento 

violento (Waltermaurer, 2005). No contexto da investigação e da intervenção, o recurso a 

instrumentos fiáveis, consistentes e capazes de apoiar a avaliação da violência interpessoal, 

revela-se de extrema utilidade. Os estudos dedicados à avaliação da violência têm-se 

destinado ao desenvolvimento de instrumentos exclusivos de subcategorias da violência 

interpessoal, associadas aos contextos específicos específico de ocorrência, dos seus atores 

ou do tipo de violência perpetrada. Neste sentido, no que concerne à avaliação da violência 
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interpessoal, existem, a título de exemplo, instrumentos dedicados à avaliação da violência 

na intimidade, conjugal, laboral, entre pares, bullying. Para avaliar a violência praticada por 

parceiro íntimo, nomeadamente para avaliar a violência no namoro, destaca-se o Conflict in 

Adolescent Dating Relationships Inventory - CADRI, desenvolvido por Wolfe e 

colaboradores (2001), o PDV-Q (Psychological Dating Violence Questionnaire (Ureña, 

Romera, Casas, Viejo & Ortega-Ruiz, 2015), o Dating Violence Questionnaire - DVQ 

(López-Cepero, Fabelo, Rodríguez-Franco & Rodríguez-Díaz (2016) e para avaliar a 

violência conjugal, como o Inventário de Violência Conjugal - IVC (Machado, Gonçalves & 

Matos, 2008). Também foram desenvolvidos instrumentos para avaliar a violência 

perpetrada por pares, como o Multidimensional Peer-Victimization Scale (Stephen & 

Hannah, 2018), e para avaliar especificamente o bullying, destacam-se o Bully/Victim 

Questionnaire desenvolvido por Olweus (1993) e o Bullying Behavior Scale, desenvolvido 

por Austin e Joseph (1996). Para uma avaliação mais abrangente da violência escolar, 

envolvendo diferentes tipos de agressão entre alunos ou outros membros da escola, 

salientam-se o Questionário de Agressão e Violência Escolar – AVE, da autoria de Piñuel e 

Oñate (2006), com adaptação, validação e estudo normativo para a população portuguesa de 

Gouveia e Neves (2017) e o Inventário para Avaliação da Violência na Escola - IAVE 

(Matos, Simões & Jesus, 2012). Os instrumentos identificados, disponíveis na literatura e de 

fácil acesso, foram desenvolvidos para estudar o comportamento violento em função do 

contexto e local de ocorrência e do tipo de relação entre os intervenientes, podendo ser 

bastante úteis, dada a acessibilidade e potencialidade, sobretudo na avaliação do impacto da 

violência na vítima.  A pesquisa sobre cada forma de violência em particular tem permitido 

desenvolver, em relativo isolamento, o estudo dos fenómenos e construir os próprios 

modelos teóricos e abordagens de prevenção e intervenção. Contudo, estudar separadamente 

as várias formas de violência interpessoal, para além de levar à reinvenção repetida de rodas 



13 
 

teóricas e metodológicas, limita a compreensão do risco de ser vítima ou perpetrador(a) de 

violência, reduzindo a capacidade de prevenir e intervir em vários tipos e contextos de 

violência (Grych & Swan, 2012). Como referimos anteriormente, os recentes trabalhos sobre 

a coocorrência de vitimização e perpetração, indicam que a maioria, se não todas, as formas 

de violência interpessoal estão interrelacionadas (Grych & Swan, 2012; Hamby & Grych, 

2013). Pessoas que experimentaram um tipo de violência, frequentemente estiveram 

envolvidas em, pelo menos, um outro tipo (Finkelhor, Turner, Ormrod & Hamby, 2009) e 

poderão ter sido simultaneamente vítimas e agressores (Grych & Swan, 2012). Por outro 

lado, ainda que a diferenciação no estudo violência tenha produzido benefícios, focar a 

atenção na definição estratégica de políticas de saúde na conceção de programas de 

intervenção e bem-estar para problemas de saúde pública específicos, tem custos 

consideráveis. 

 Da revisão de literatura, identificámos uma carência de instrumentos que permitam 

avaliar a violência interpessoal de forma integrada e combinada, reunindo várias tipologias 

de violência e permitindo identificar a sua coocorrência, bem como a perpetração e 

vitimização simultânea, não existindo, no nosso conhecimento, nenhum Inventário de 

Violência Interpessoal desta natureza. 

Objetivo 

Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo desenvolver e validar um 

Inventário de Violência Interpessoal. Procurámos, desta forma, verificar as qualidades 

psicométricas, no que concerne à validade fatorial e consistência interna de um inventário 

que inclui manifestações implícitas e explícitas de várias tipologias de violência, 

comportamentos de agressão que poderão ocorrer no âmbito das relações interpessoais.  

O processo de análise das características psicométricas decorreu em dois estudos, 

no primeiro foi efetuada a análise exploratória para identificar as dimensões subjacentes 
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ao inventário, no segundo foi efetuada a análise fatorial confirmatória. 

Método 

A presente investigação trata-se de um estudo de análise psicométrica, enquadrado 

na Teoria Clássica dos Testes (Anastasi, 1990; Muñiz, 2003; Nunnaly, 1978).  

Participantes  
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Tabela 1.  

Características demográficas para as duas amostras (n=2792) 

 Amostra 1 

(n=1000) 

Amostra 2 

(n=1792) 

Total 

 n % N % n % 

Sexo       

Masculino 445 44.5 847 47.3 1292 46.3 

Feminino 555 55.5 945 52.7 1500 53.7 

Escolaridade       

7 º ano 297 30.6 532 30.4 829 29.9 

8 º ano 179 18.4 351 20.1 530 19.5 

9 º ano 211 21.7 342 19.6 553 20.3 

10 º ano 77 7.9 163 9.3 240 8.8 

11 º ano 62 6.4 126 7.2 188 6.9 

12 º ano 145 14.9 235 13.4 380 14.0 

Curso       

Vocacional 10 34.5 18 41.9 28 38.9 

Profissional 19 65.5 25 58.1 44 61.1 

Situação dos pais       

Casados/vivem juntos 714 71.6 1313 73.3 2027 72.7 

Divorciados/separados 259 26.0 436 24.3 695 24.9 

Viúvo(a) 24 2.4 39 2.2 63 2.3 

Outra situação 0 0.0 3 0.2 3 0.1 

Escalão na escola       

A 293 29.3 513 28.6 806 28.9 

B 224 22.4 411 22.9 635 22.7 

Sem escalão 483 48.3 868 48.4 1351 48.4 

Fizeram parte da amostra 2752 sujeitos. As idades variaram entre os 12 e os 20 anos 

com uma média de 14.62 (DP=1.88), que frequentavam o 3º ciclo e o ensino secundário. Uma 

pequena parte da amostra (2.6%) frequentava cursos profissionais ou vocacionais. Cerca de 

metade da amostra era do sexo feminino (53.7%; n=1500). Para 72.7% (n=2027) dos jovens, 

o estado civil dos pais era casado e 24.9% (n=695) estava separado ou divorciado. Não tinham 

escalão na escola 48.4% (n=1351) da amostra, 28.9% (n=806) eram do escalão A, e 22.7% 

(n=635) do escalão B. 
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A partir da amostra inicial foram criadas duas subamostras, por designação aleatória e 

com recurso ao procedimento “select case, random sample os cases” do SPSS (Statistical 

Package for the Social Science), versão 22, a amostra 1 constituída por 1000 sujeitos foi 

considerada no primeiro estudo, em que foi efetuado uma abordagem exploratória à 

dimensionalidade da escala com recurso à Análise em Componentes Principais (ACP). No 

segundo estudo, foi utilizada a amostra 2, constituída pelos restantes 1 792 sujeitos e foi nela 

efetuada a análise fatorial confirmatória (AFC). 

Instrumentos 

Questionário Sociodemográfico  

Para a recolha dos dados foi utilizado um questionário sociodemográfico para 

caracterizar a população em estudo incluindo as variáveis sociodemográficas: idade, sexo, 

escolaridade e situação dos pais, escalão de apoio social. 

Escala de Desejabilidade Social 

Numa primeira fase, foi realizada a análise referente à desejabilidade social, que 

consiste na tendência de os participantes transmitirem respostas socialmente desejáveis em 

vez de escolherem respostas que são um verdadeiro reflexo dos seus comportamentos ou 

sentimentos (Grimm, 2010). Atendendo à temática em questão e ao subsequente processo de 

avaliação de atitudes ou comportamentos, vários investigadores (Dodou & Winter, 2014; 

King & Bruner, 2000; Nederhof, 1985) salientam a possibilidade de ocorrência do viés de 

desejabilidade e, com isso, a necessidade de se proceder a uma análise da desejabilidade 

social dado que poderá colocar em causa a fidelidade dos resultados obtidos. Para este efeito 

utilizou-se a Escala de Desejabilidade Social de 20 itens (EDS-20) contruída por Simões, 

Almiro e Sousa em 2016, uma medida de autorrelato, composta por 20 itens, de resposta 

dicotómica (sim/não). Cada item é cotado com 1 ponto, se a resposta for no sentido da 
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desejabilidade social, 0 pontos se for no sentido contrário, existindo itens que são cotados de 

forma inversa. O coeficiente alfa de Cronbach obtido pelos autores foi de .82, trata-se de uma 

escala unidimensional (Almiro et al., 2016). 

Usando o critério valor superior à média em 1 valor de desvio padrão, revela um nível 

elevado de desejabilidade social. Neste caso, todos os que pontuaram acima de 14.71 

apresentavam nível elevado de desejabilidade social e foram retirados da amostra. Foram 

excluídos da amostra 22.58% de participantes, a amostra final ficou de 2 792 participantes. 

Inventário de Violência Interpessoal (IVI) 

O Inventário de Violência Interpessoal (IVI) consiste num instrumento que permite 

identificar a vitimização e ou perpretação de comportamentos violentos, determinando a 

prevalência de vários atos de violência interpessoal por parte dos participantes. O processo de 

desenvolvimento do inventário atravessou várias etapas. Inicialmente, baseou-se na revisão 

teórica da literatura acerca da violência interpessoal e outros de instrumentos de avaliação. 

Entre outros trabalhos, um estudo do Programa Institucional de Gestão com Perspetiva de 

Género do Instituto Nacional Politécnico Mexicano (2009), serviu de base fundamental de 

inspiração para o desenvolvimento do IVI. Utilizaram-se alguns dos itens que as 

investigadoras elencaram, percecionados como sendo progressivamente mais severos, tendo 

sido realizado um enquadramento teórico de todos os comportamentos violentos. Seguiu-se 

um trabalho de reflexão acerca destes itens junto de investigadores e profissionais que lidam 

com vítimas de violência, que permitiu analisar a formulação dos itens, nomeadamente acerca 

dos significados e possíveis ambiguidades dos mesmos. Esta etapa levou à alteração na forma 

de apresentação do questionário, à criação de uma matriz de conceptualização dos itens e à 

formulação e substituição dos mesmos, nomeadamente pela integração de itens relacionados 

com comportamentos de violência mais atuais, associados ao uso da tecnologia (e.g., 

cyberbullying e sexting).  
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Itens do inventário 

A versão inicial do IVI é composta por duas escalas tipo Likert, escala de violência 

sofrida e escala de violência praticada, compostas por 31 e 32 itens respetivamente, que 

envolvem comportamentos de violência, desde os mais subtis até aos mais evidentes e 

extremos, que uma pessoa pode infligir contra outra. Na resposta às escalas, o participante 

assinala se já foi vítima ou agressor(a) de cada comportamento violento. 

Questionário de Agressividade de Buss-Perry (AQ) 

Para estudar a validade convergente foi utilizado o Questionário de Agressividade de 

Buss-Perry (AQ) desenvolvido por Buss e Perry (1992) e traduzido e validado para a 

população portuguesa por Pechorro, Barroso, Poiares, Oliveira e Torrealday (2016). É uma 

escala tipo Likert de autorrelato, com 29 itens que variam entre “Nunca ou quase nunca” a 

“Sempre ou quase sempre”. Esta escala é constituída por quatro subescalas: Agressividade 

física (9 itens), Agressividade verbal (5 itens), Raiva (7 itens) e Hostilidade (8 itens). A 

clarificação do tipo de agressividade presente no sujeito surgirá em função das elevadas 

cotações nas respetivas subescalas. De acordo com os autores da versão original, o 

questionário possui indicadores de fidelidade entre .72 e .85 (Buss, & Perry, 1992). Neste 

estudo foi utilizada a pontuação total, o alfa de Cronbach foi de .87. 

Procedimentos de recolha de dados  

Para a recolha de dados foi solicitado parecer institucional à Direção-Geral da 

Educação, à Comissão Nacional de Proteção de Dados e à Comissão de Ética da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro. Após deferimento de todos os organismos, foram realizados 

contactos com as escolas envolvidas no Programa PreVINT e solicitada autorização às 

direções de cada estabelecimento de ensino. Após concordância, foi pedido consentimento 

dos responsáveis legais/encarregados de educação dos menores. Depois de autorização 
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parental, foi obtido o consentimento dos próprios adolescentes. A participação nesta 

investigação foi voluntária e não implicou qualquer pagamento monetário ou entrega de bem 

material.   

Os instrumentos de recolha de dados foram preenchidos on-line em contexto de sala 

de aula, com recurso aos computadores da escola ou, quando autorizados, a smartphones. A 

confidencialidade dos dados e o anonimato foram assegurados, de forma a que nenhuma 

informação pessoal pudesse identificar os participantes ou os seus encarregados de educação. 

Antes de disponibilizar o acesso aos questionários, foram apresentadas informações relevantes 

sobre os objetivos e os procedimentos do estudo, bem como das instruções para o respetivo 

preenchimento, salientando-se que o(a) participante poderia desistir a qualquer momento. 

Procedimentos de análise de dados  

A identificação da dimensionalidade das duas escalas de violência praticada e 

violência sofrida guiou a seleção dos procedimentos analíticos tendo sempre o referencial 

teórico. Os dados foram analisados com recurso ao SPSS v.23. No estudo 1 foi implementada 

uma estratégia exploratória. Foram calculadas ACP, técnica largamente utilizada em 

procedimentos psicométricos (Stevens, 1986; Tabachnick & Fidell, 2007). Foi calculado o 

índice de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para Kaiser (1974), um valor 

de .90 neste índice poderia ser considerado “maravilhoso”, .80 “meritório e .70 “mediano” 

(Pasquali, 2005). Foi também considerado o Bartlett's Test of Sphericity para a avaliação da 

matriz de correlações (Bartlett, 1951; Leong & Austin, 2006).  

Para determinação do número de componentes a reter, foi analisado o Scree Plot de 

Cattel (1966). O Scree Plot consiste em representar graficamente os valores próprios dos 

componentes e reter o número de componentes que se posicionarem acima do ponto de 

inflexão da curva (Cattell, 1966). Foi também considerado o critério de Kaiser, que consiste 
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em reter componentes com valores próprios superiores a 1 (Stevens, 1986). Contudo, o 

principal critério que guiou a análise foi a pertinência teórica. A rotação varimax foi 

inicialmente escolhida e em seguida analisadas as magnitudes das saturações de cada item nos 

fatores. Uma elevada saturação de vários itens em dois ou mais fatores poderia indiciar a 

vantagem de uma rotação oblíqua (Hair, Anderson & Tatham, 1995).  

No segundo estudo foi imposto aos dados um modelo teórico resultante da ACP do 

estudo 1 em conjunto com a conceptualização teórica. A análise da assimetria individual e 

multivariada sustentou a opção por um estimador robusto. Os cálculos foram efetuados em 

MPlus v8.1 com o estimador WLSMV (Weighted Least Quare Mean and Variance Adjusted) 

(Byrne, 2011). Para avaliação do ajustamento global considerou-se o teste de qui-quadrado 

que, por ser muito sensível ao tamanho da amostra, foi complementado com outros 

indicadores (Hair, et al., 1995; Kline, 2011). O CFI (Comparative Fit Index) e o TLI 

(Compartive Fit Indices) são indicadores de ajustamento comparativos e revelam muito bom 

ajustamento se superiores a .95, e um bom ajustamento se tomarem valores entre .90 e .95 

(Kline, 2011; Marôco, 2010). Foram também considerados valores de ajustamento absoluto o 

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) e o SRMSR (Standardised Root Mean 

Square Residual) e é considerado muito bom ajustamento se se situar entre 0 e .05 (Kline, 

2011; Schermelleh-Engel, Moosbrugger & Müller, 2003). 

 

 

Resultados 

Estudo 1  
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A rotação varimax foi inicialmente escolhida e em seguida analisadas as magnitudes 

das saturações de cada item nos fatores. Uma elevada saturação de vários itens em dois ou 

mais fatores poderia indiciar a vantagem de uma rotação oblíqua. 

Escalas de violência praticada 

O KMO foi de .855 e o Bartlett's Test of Sphericity foi significativo 

(
2
(496)=11034.76, p<.001), de onde concluímos ser a amostra e a matriz de correlações 

adequadas à fatorização. A análise do Scree Plot sugere a existência de dois componentes. 

Sete componentes obtiveram valores próprios superiores a 1. Os dois primeiros componentes 

explicam 31.50% da variância, o primeiro tem o valor próprio de 6.70 e explica 20.95% da 

variância e o segundo explica 10.55% da variância e tem o valor próprio de 3.38. As 

comunalidades iniciais variaram entre .33 e .87 com uma média de .51. Face à distribuição da 

variância pelos componentes, foi feita nova ACP forçada a dois fatores com rotação varimax. 

A maioria dos itens saturou no primeiro componente, mas é o segundo que se distingue pelo 

conteúdo, juntando os itens de violência sexual e os itens de violência mais grave (itens 14, 

23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32). A ausência de itens que obtivessem saturações altas em ambos 

os componentes, sustentou a opção por uma rotação ortogonal e não por uma rotação oblíqua. 

Dado o interesse teórico de uma clarificação da estrutura fatorial, nomeadamente na 

distinção entre a violência física e a violência psicológica foi efetuada nova ACP, forçada a 

três fatores. O terceiro fator obteve um valor próprio de 1.45 e explica 4.54% da variância 

total. O conjunto dos três fatores explica 36.04% da variância. No primeiro componente 

saturaram os itens de violência sexual e violência muito grave (23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32). 

No segundo componente maioritariamente itens de violência física (1, 3, 6, 10, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 24, 26). No terceiro componente saturaram itens de violência psicológica (2, 4, 5, 

7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15). 
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Escalas de violência sofrida 

Na escala de violência sofrida foi seguido um raciocínio idêntico ao descrito 

anteriormente. Foi tido em atenção que seria desejável que as escalas de violência praticada e 

sofrida tivessem uma distribuição dos itens aproximada para que fosse possível a comparação 

entre as escalas. O KMO foi de .908 e o Bartlett's Test of Sphericity foi significativo 

(
2
(465)=8644.77, p<.001), de onde concluímos ser a amostra e a matriz de correlações 

adequadas à fatorização. Também nesta escala a análise do Scree Plot sugere a existência de 

dois componentes. Seis componentes obtiveram valores próprios superiores a 1. Os dois 

primeiros componentes explicam 31.80% da variância total, o primeiro tem o valor próprio de 

7.56 e explica 24.39% da variância e o segundo explica 7.40% da variância e tem o valor 

próprio de 2.29. As comunalidades variaram entre .33 e .76, com uma média de .49. 

Na análise forçada a dois componentes, a estrutura fatorial obtida na escala de 

violência sofrida foi próxima da estrutura fatorial obtida na escala de violência praticada. 

Saturaram no segundo componente os itens de violência grave e violência sexual (14, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31). Comparando a distribuição dos itens nas duas escalas, o item 32 

não faz parte da IVI sofrida e os itens 24 e 26 não saturaram no segundo componente na 

escala IVI praticada. 

Em seguida foi analisada a estrutura forçada a três componentes. O terceiro 

componente teve como valor próprio 1.65 e explicava 5.31% da variância, no seu conjunto os 

três componentes explicavam 37.10% da variância total. No primeiro componente saturaram 

os itens de violência psicológica (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18), no segundo 

componente saturaram itens de violência física (15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31), 

e no terceiro componente saturaram os itens de violência sexual (27, 28, 29) e o item 14. 

Alguns itens de violência física, apesar de saturarem preferencialmente no segundo 

componente, obtiveram saturações elevadas no primeiro componente. A ACP com rotação 
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oblimin não acrescentou claridade à estrutura fatorial. A análise exploratória da 

dimensionalidade não resultou de forma exata em estruturas fatoriais semelhantes em ambas 

as escalas. Mas a análise do conteúdo dos itens e a sua distribuição pelos componentes em 

ambas as escalas, assim como as respetivas saturações fatoriais, permitiu construir um modelo 

com sentido teórico e empiricamente fundado. O modelo resultante foi testado no estudo 2. 

Estudo 2 

Os valores absolutos de curtose univariada e o coeficiente de curtose multivariada 

foram muitos superiores aos pontos de corte recomendados (Kline, 2011) e a conclusão de 

inexistência de normalidade multivariada esteve na base da escolha de um estimador robusto. 

Para ambas as escalas foi testado um modelo tetrafatorial: 1 - violência psicológica; 2 - 

violência e ameaça físicas; 3 - violência sexual; e 4 - violência física muito grave. 

Naturalmente, o item 32 faz parte da violência física muito grave apenas na escala de 

violência praticada, a distribuição dos itens é igual para os restantes itens. 

Escalas de violência praticada 

O rácio de sujeitos por parâmetro (133) a estimar foi cerca de 14. O teste formal de 

ajustamento do modelo imposto aos dados da matriz observada foi estatisticamente 

significativo 
2
(458)=808.35, p<.001; 

2 
/df=1.8), porém, dado o tamanho da amostra, pode 

ser considerado um resultado adequado. Considerando indicadores de ajustamento 

comparativo, TLI e CFI foram, respetivamente, .962 e 965. O RMSEA tomou o valor de .021 

(IC90=.018-.023), o SRMSR foi .075. 
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Tabela 2.  

Coeficientes padronizados () e coeficientes de determinação (R
2
) IVIprat 

Fator Item  R
2
 Fator Item  R

2
 

1 Violência psicológica 2  Violência e ameaça físicas 

 1. Piadas Agressivas  .64 .41  10. Intimidar/ameaçar  .70 .48 

 2. Chantagear .52 .27  15. Destruir bens pessoais  .59 .35 

 3. Mentir/Enganar  .56 .31  16. Ferir  .71 .50 

 4. Ignorar/Desprezar  .47 .22  17. Carícias agressivas  .51 .26 

 5. Provocar Ciúmes  .43 .18  18. Ferir “a brincar”  .59 .35 

 6. Culpar .54 .29  19. Beliscar/Arranhar  .53 .28 

 7. Desqualificar .64 .40  20. Empurrar  .72 .51 

 8. Ridicularizar/Ofender  .70 .49  21. Dar bofetadas  .64 .41 

 9. Humilhar em público  .69 .48  22. Pontapés  .69 .48 

 11. Controlar/Proibir  .54 .29  24. Ameaçar com objetos  .73 .54 

 12. Perseguir/Espiar/Seguir 

insistentemente  

.50 .25  25. Ameaçar com armas  .86 .74 

 13. Cyberbullying  .66 .44  26. Ameaçar de morte  .72 .52 

 14. Uso abusivo de imagens/vídeos  .71 .51 4  Violência física muito grave 

3 Violência sexual  23. Confinar/Prender  .79 .62 

 27. Forçar uma relação sexual .95 .90  30. Causar lesão grave no 

corpo  

.65 .43 

 28. Abuso sexual  .99 .97  31. Mutilar .79 .63 

 29. Violar  .99 .98  32. Matar .90 .81 

Tabela 3. 

Matriz de correlação entre fatores da IVIprat com alfa de Cronbach na diagonal 

 M DP F1 F2 F3 F4 

F1 1.46 0.41 .74    

F2 1.51 0.39 .86 .76   

F3 1.01 0.12 .68 .66 .85  

F4 1.06 0.22 .62 .79 .77 .40 

Os valores do alfa de Cronbach foram aceitáveis nos fatores 1, 2 e 3. No fator 4, o 

valor de alfa foi insuficiente. Dado o conteúdo dos itens que compõem o fator 4, compreende-

se que a ocorrência deste tipo de violência seja, na população em geral e nesta faixa etária em 

particular, muito residual. A utilização desta subescala nesta faixa etária deve merecer 

reflexão, quando se trata da população em geral. 
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Figura 1. Especificação pictográfica da Escala de Violência Praticada 
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Escalas de violência sofrida 

O rácio de sujeitos por parâmetro (130) a estimar foi cerca de 14. O teste formal de 

ajustamento do modelo imposto aos dados da matriz observada foi estatisticamente 

significativo 
2
(428)=1467.35, p<.001; 

2 
/df=3.4). Considerando indicadores de ajustamento 

comparativo, TLI e CFI foram, respetivamente, .943 e 948. O RMSEA tomou o valor de .037 

(IC90=.035-.039), o SRMSR foi .066. 

Tabela 4.  

Coeficientes padronizados () e coeficientes de determinação (R
2
) IVIsof 

Fator Item  R
2
 Fator Item  R

2
 

1 Violência psicológica 2  Violência e ameaça físicas 

 1. Piadas Agressivas  .75 .57  10. Intimidar/ameaçar  .79 .63 

 2. Chantagear .68 .46  15. Destruir bens pessoais  .65 .42 

 3. 3. Mentir/Enganar  .65 .42  16. Ferir  .76 .58 

 4. Ignorar/Desprezar  .65 .43  17. Carícias agressivas  .61 .37 

 5. Provocar Ciúmes  .58 .33  18. Ferir “a brincar”  .70 .49 

 6. Culpar .68 .47  19. Beliscar/Arranhar  .60 .37 

 7. Desqualificar .73 .54  20. Empurrar  .68 .46 

 8. Ridicularizar/Ofender  .80 .64  21. Dar bofetadas  .68 .46 

 9. Humilhar em público  .76 .58  22. Pontapés  .68 .47 

 11. Controlar/Proibir  .63 .40  24. Ameaçar com objetos  .71 .50 

 12. Perseguir/Espiar/Seguir 

insistentemente  
.64 .42 

 
25. Ameaçar com armas  .67 .44 

 13. Cyberbullying  .61 .37  26. Ameaçar de morte  .75 .56 

 14. Uso abusivo de imagens/vídeos  .52 .27 4  Violência física muito grave 

3 Violência sexual  23. Confinar/Prender  .73 .54 

 27. Forçar uma relação sexual .93 .86  30. Causar lesão grave no corpo  .69 .47 

 28. Abuso sexual  .91 .83  31. Mutilar .74 .55 

 29. Violar  .97 .94     

Tabela 5. 

Matriz de correlação entre fatores da IVIsof, com alfa de Cronbach na diagonal 

 M DP F1 F2 F3 F4 

F1 1.51 0.49 .847    

F2 1.72 0.57 .84 .817   

F3 1.04 0.24 .55 .53 .778  

F4 1.06 0.21 .57 .72 .67 .474 

Na escala de violência sofrida, os valores do alfa de Cronbach foram aceitáveis nos 

fatores 1, 2 e 3. No fator 4, o valor de alfa foi insuficiente. As considerações feitas para a 

escala de violência praticada são também pertinentes para a escala de violência sofrida. 
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Figura 2. Especificação pictográfica da Escala de Violência Sofrida 
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Correlação entre a violência praticada e a violência sofrida 

Foi calculada a correlação entre as subescalas da violência praticada e a violência 

sofrida. A correlação entre a violência física sofrida e praticada foi a mais elevada .524. A 

violência psicológica sofrida e praticada foi moderada .463. Também a violência física grave 

sofrida e praticada obteve uma correlação moderada .344. Por fim, a correlação entre a 

violência sexual sofrida e praticada foi baixa, .269. 

Tabela 6.  

Correlação entre as subescalas da IVI sofrida e praticada 

 Violência física 

sofrida 

Violência psicológica 

sofrida 

Violência 

sexual sofrida 

Violência física 

grave sofrida 

Violência física praticada .524 .385 .141 .250 

Violência psicológica praticada .387 .463 .163 .238 

Violência sexual praticada .093 .063 .269 .245 

Violência física grave praticada .181 .121 .147 .344 

Validade convergente  

A escala AQ obteve um alfa de Cronbach de .868 com correlações corrigidas entre .47 

e .63. A média foi de 13.08 (DP=8.60), com um mínimo de 0 e um máximo de 48. 

Tabela 7.  

Correlação entre a AQ e as subescalas da IVI sofrida e IVI praticada 

 AQ 

Violência física praticada .301 

Violência psicológica praticada .314 

Violência sexual praticada .075 

Violência física grave praticada .130 

Violência física sofrida .239 

Violência psicológica sofrida .291 

Violência sexual sofrida .100 

Violência física grave sofrida .121 

Discussão  

Este estudo teve por objetivo o desenvolvimento e estudo das características 

psicométricas de um inventário de violência interpessoal. Pelas análises apresentadas, pode 
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constatar-se que o IVI apresenta evidências de validade e propriedades psicométricas 

adequadas. A análise fatorial confirmatória indicou que um modelo de quatro fatores foi o 

adequado para ambas as escalas. 

No primeiro estudo, a análise exploratória da dimensionalidade não originou estruturas 

fatoriais idênticas em ambas as escalas. Contudo, a análise do conteúdo dos itens, a sua 

disposição pelos componentes em ambas as escalas e as respetivas saturações fatoriais 

permitiram construir um modelo com sentido teórico e empiricamente fundado testado no 

segundo estudo. A solução de quatro fatores consistiu em violência física, violência 

psicológica, violência sexual e violência muito grave. O fator 1 integra um conjunto de 

comportamentos que afetam o equilíbrio psicoemocional da vítima, privando-a de autoestima 

e autodeterminação (e.g., chantagear, desprezar, ridicularizar, humilhar) designou-se este fator 

de «violência psicológica». O fator 2 envolve um conjunto de comportamentos que podem 

causar ferimentos ou lesões à vítima através do uso de força física (e.g., ferir, empurrar, 

bofetadas, pontapés) nomeou-se este fator de «violência física». O fator 3, que se designou de 

«violência sexual», integra comportamentos sexuais violentos efetuados por uma pessoa sobre 

outra, contra a sua vontade (e.g., abuso sexual, violação). O fator 4 integra um conjunto de 

comportamentos de violência que provocam danos físicos e que poderiam ter saturado no 

fator 2. Contudo, quando se fez o confronto com os dados empíricos funcionou como uma 

entidade separada. Uma vez que o conteúdo dos itens que compõem este fator corresponde a 

comportamentos de violência muito grave, nomeadamente causar lesão grave e matar, 

designou-se este fator de «violência muito grave». Compreende-se que a ocorrência deste tipo 

de violência na população em geral, e nesta faixa etária em particular, seja muito residual. A 

utilização desta subescala nesta faixa etária deve merecer consideração quando se trata desta 

população, fazendo mais sentido numa amostra forense. 
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Implicações práticas, limitações e pesquisas futuras   

Os resultados deste estudo sugerem que o IVI poderá ser um instrumento útil para a 

avaliação integrada do comportamento de violência interpessoal podendo ser administrado 

individual ou coletivamente, tanto no contexto de investigação, como nos diferentes contextos 

de intervenção saúde, educacional e social. O tempo de administração é geralmente breve. 

Deverá ser considerada uma limitação, a utilização direta do termo cyberbullying, 

sugerindo-se a reformulação deste item para futuras investigações. Sugere-se, ainda, que em 

pesquisas futuras, seja repensada a pertinência dos itens de violência física grave para uma 

amostra populacional juvenil, podendo fazer mais sentido a sua aplicação numa amostra 

forense.  
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Resumo 

A violência escolar é um fenómeno multifacetado que engloba um amplo espectro de 

infrações. A experiência de ser vítima de violência escolar provoca repercussões na saúde 

psicológica dos adolescentes. O presente estudo pretendeu caracterizar psicologicamente as 

vítimas adolescentes em relação às variáveis, sintomatologia psicopatológica (ansiedade e 

depressão), trauma infantil e temperamento, nas suas várias dimensões, bem como analisar as 

diferenças de rapazes e raparigas em relação às variáveis psicológicas referidas. Os 

instrumentos utilizados incluíram um questionário sociodemográfico, o Psychopathological 

Symptom Inventory de 18 itens (BSI-18), o Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), o 

Questionário de Temperamento do Adolescente Precoce (EATQ) e a Social Desirability Scale 

de 20 itens (EDS-20). A amostra foi constituída por 4993 adolescentes com idades 

compreendidas entre os 12 e os 18 anos de idade. Os resultados obtidos indicam que as 

vítimas de violência escolar obtiveram pontuações significativamente superiores nas 

subescalas ansiedade e depressão, nas subescalas temperamento, e na subescala abuso 

emocional. Relativamente às diferenças de sexo, as adolescentes vítimas obtiveram médias 

significativamente superiores de sintomatologia de ansiedade e depressão. Em relação ao 

trauma, os rapazes obtiveram pontuações médias superiores no abuso emocional e na 

negligência emocional e as raparigas pontuaram mais no abuso físico e na negligência física. 

Relativamente ao temperamento, com exceção do controlo de ativação, as raparigas obtiveram 

médias estatisticamente superiores aos rapazes em todas as dimensões. 

Palavras-chave: violência escolar, adolescentes, vítimas, caraterísticas psicológicas 
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Abstract 

School education is a multifaceted phenomenon that encompasses a ample spectrum of 

offenses. The experience of being a victim of school violence causes repercussions on the 

psychological health of adolescents. The present study aimed to characterize adolescents 

psychologically in relation to the variables psychopathological symptomatology (anxiety and 

depression), child trauma and temperament, in their various dimensions, as well as to analyze 

the differences of boys and girls in relation to the psychological variables mentioned. The 

instruments used included a sociodemographic questionnaire, the 18-item Psychopathological 

Symptom Inventory (BSI-18), the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), the Early 

Adolescent Temperament Questionnaire (EATQ), and the Social Desirability Scale of 20 

items (EDS-20). The sample consisted of 4993 adolescents between the ages of 12 and 18 

years. The results indicate that the victims of school violence obtained significantly higher 

scores on the anxiety and depression subscales, on the temperance subscales and on the 

emotional abuse subscale. Regarding differences of sex, the adolescent victims obtained 

significantly higher means of symptoms of anxiety and depression. In relation to trauma, the 

boysobtain higher average scores on emotional abuse and emotional neglect and girls scored 

more on physical abuse and physical neglect. Regarding temperament, with the exception of 

the activation control, the girls obtained averages statistically superior to the boys in all the 

dimensions. 

Keywords: school violence, adolescents, victims, psychological characteristics 
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Características Psicológicas de Adolescentes Vítimas de Violência Escolar 

Embora seja evidente para os investigadores que o ambiente escolar deverá 

proporcionar o pleno desenvolvimento do aluno, oferecendo aprendizagens significativas e 

interações sociais, é notório que ao longo dos anos, este contexto tem-se tornado também um 

local de manifestação de comportamentos agressivos, intolerância e violência (Abramovay, 

2002; Fekkes et al., 2016). A escola constitui um núcleo para o qual se dirigem muitos 

problemas, de onde surgem muitas questões e onde se levantam grandes desafios (Nunes, 

Caridade & Sani, 2015). A violência escolar é um problema multifacetado e engloba um 

amplo espectro de infrações. As investigações (Astor, Meyer & Pitner, 2001; Shapiro, 

Burgoon, Welker & Clough, 2002) demonstram igualmente que esta não é uma questão de 

uma cultura particular ou sociedade, tratando-se de uma preocupação para países em 

diferentes níveis de desenvolvimento, assumindo formas e conteúdos diversificados.  

Tradicionalmente, o conceito “violência escolar” era utili ado para descrever apenas 

atos violentos e agressivos nas escolas, como assaltos, roubos e vandalismo (Batsche & 

Knoff, 1994). Ao longo dos anos, este conceito foi sendo definido de formas diferentes 

(Furlong, Manuel, Corral, Chung & Bates, 1997; Furlong & Morrison, 2000), representando 

atualmente um continuum de comportamentos (Lewis, Brock & Lazarus, 2002), que inclui 

danos físicos, danos psicológicos (e.g., insultos verbais, ameaças, intimidação e assédio) 

(Astor, Pitner, Benbenishty & Meyer, 2002; Batsche & Knoff, 1994; Furlong et al., 1997; 

Morrison, Furlong & Morrison, 1994), cybervitimização, ameaças cibernéticas, 

comportamentos de culto, violações sexuais e outras formas de transgressão e uso de armas 

em contexto escolar (Miller, 2008). Pesquisas recentes têm-se concentrado igualmente no 

bullying, enquanto parte integrante da violência escolar. 

A violência escolar é entendida como o uso repetido de práticas agressivas contra 

outra pessoa, de qualquer idade, perpetrada no espaço escolar ou durante as deslocações 
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para/desde aí ou no decorrer de eventos escolares, tendo esses comportamentos fortes 

probabilidades de causar danos físicos ou psicológicos na vítima (Klemmer, Rusow, 

Goldbach, Kattari & Rice, 2019; UNESCO, 2017).  

 Incluem-se, assim, agressões cometidas por estudantes sobre pares ou adultos e, 

também, práticas violentas perpetradas por professores ou outros profissionais do contexto 

escolar sobre os seus pares e/ou estudantes (Finley, 2014; Rosen, DeOrnellas & Scott, 2017). 

Menores ou adultos poderão deste modo ser perpetradores, vítimas ou testemunhas da 

violência escolar.  

A adolescência caracteriza-se por rápidas mudanças sociais, emocionais e fisiológicas 

e, nesta fase, as relações entre pares aumentam de relevância (Farrell, Thompson, & Mehari, 

2017). Trata-se de um período crítico para o desenvolvimento de relações sociais fora do 

contexto familiar e pode ser particularmente sensível se estas forem perturbadas (Bowes, 

Joinson, Wolke & Lewis, 2015).  

A magnitude da violência infantojuvenil tem motivado a atenção e o investimento na 

área da investigação, quer pela sua frequência, quer pelos danos psicológicos que provoca no 

crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes (Pereira, 2018). A exposição à 

violência durante a adolescência pode gerar várias consequências no desenvolvimento e 

prejudicar as relações sociais. A percentagem de adolescentes expostos à violência na escola 

parece ser bastante elevada. Flannery, Wester e Singer (2004) apuraram que mais de 44% dos 

adolescentes mencionaram ter sido expostos a violência em ambiente escolar. A experiência 

de ser vítima de violência escolar pode afetar os alunos de diversas de formas. Em geral, os 

estudos destacam que a exposição à violência tem repercussões na saúde dos adolescentes. 

Um crescente grupo de pesquisas tem apontado para os efeitos adversos na saúde física e 

mental dos alunos (Crick & Grotpeter, 1995; Due et al., 2005; Estêvez, Musitu & Herrero, 

2005; Fredland, 2008; Janosz et al., 2008; Natvig, Albreksten & Qvarnstrom, 2001; Rigby & 
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Slee, 1999; Schwab-Stone et al., 1995; Storch & Masia-Warner, 2004).  

Os contributos de Beale (2001) acrescentam que as vítimas de violência escolar 

sofrem academicamente e socialmente. Como referem Bulach, Fulbright e Williams (2003), 

parece haver “um golpe duplo” para vítimas de violência escolar. Não só são escolhidas pelos 

seus colegas para serem vítimas, como muitas vezes também são condenadas ao ostracismo. 

Várias pesquisas (Card & Hodges, 2008; Estêvez et al., 2005; Hanish & Guerra, 2002; 

Prinsteinet, Boergers & Vernberg, 2001; Rudolph, Hammen & Daley, 2006; Rudolph, Tropon-

Gordon, Hessel & Schmidt, 2011; Schwab-Stone et al., 1995) têm demonstrado que as vítimas 

de violência, e especificamente as vítimas de violência escolar, apresentam baixa autoestima, 

pior ajuste social, mais sofrimento psicológico, mais mal-estar físico, menor satisfação com a 

vida, níveis mais altos de ansiedade e depressão, mais abuso de substâncias, piores problemas 

de internalização e mais ideação suicidária do que os alunos que não relataram terem sido 

vítimas. Os vários contributos académicos têm deixado muito clara a associação entre ser 

vítima e desenvolver perturbações de internalização, tais como depressão (Schwartz, 

Lansford, Dodge, Pettit & Bates, 2014) e ansiedade (Fekkes et al., 2016), ideação suicida e 

uso de substâncias (Benbenishty, Astor, & Roziner, 2018).  

Como já foi referido, vários tipos de pesquisas têm demonstrado repercussões 

psicológicas adversas e persistentes após experiências de vitimização, particularmente entre 

adolescentes. Estes efeitos podem estar relacionados com sintomas psicológicos de trauma 

(Becker-Blease, Turner & Finkelhor, 2010; Flannery et al., 2004; Flannery, Singer & Wester, 

2001; Guterman, Hahm & Cameron, 2002; Sourander, Helstela, Helenius & Piha, 2000; 

Turner, Finkelhor & Ormrod, 2006). 

O trauma não tem uma definição simples. Diferentes eventos podem ser considerados 

traumáticos, o que transforma o trauma num fenómeno complexo e multifacetado. Podem ser 

exemplos de vivências consideradas traumáticas atitudes violentas para com a criança que 
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poderão ter carácter passivo (negligência e abandono) ou um carácter ativo (o abuso físico e 

abuso sexual (Alberto, 2006). Experiências traumáticas podem levar a sintomas de trauma por 

exposição direta (a pessoa é a vítima), exposição indireta (um parente próximo ou amigo 

íntimo é a vítima) (APA, 2013; Sani, 2006). O trauma é definido por Tolchinsky (2014), 

como um fenómeno biopsicossocial complexo que envolve a exposição a múltiplos eventos 

traumáticos de natureza interpessoal, durante a infância gerando consequências adversas. 

Experiências frequentes de rejeição, traição e abuso, levam a criança a sentir dificuldades na 

relação com os outros, incapacidade para regular as reações e desenvolver um 

autoconhecimento baseado em autoavaliações negativas, gerando baixa autoestima e 

perceções depreciativas de competência, bem como comportamentos disfuncionais (Bennett, 

Lewis & Sullivan, 2010; Charak & Koot, 2015; Kim & Cicchetti, 2006; Mostoufi et al., 

2013). A criança interioriza que não tem valor ou que não é digna de ser amada (Charak & 

Koot, 2014; Cohen & Mannarino, 2008; Gregorowski & Seedat, 2013; Mannarino & Cohen, 

2011).   

Os maus-tratos infantis estão associados a uma série de consequências negativas, 

incluindo condições médicas crónicas, tendências suicidas, comportamentos sexuais de risco e 

sintomas de problemas de saúde mental (Corlis & Damashek, 2019). Considerando as 

consequências que podem advir de um trauma experimentado precocemente (Gibb, 2002; 

Hopwood, Ansel, Fehon & Grilo, 2011; Musliner & Singer, 2014), é importante uma atenção 

redobrada às diferentes vivências traumáticas e aos seus efeitos, sobretudo quando se trata de 

transtornos de humor. As consequências dos abusos vividos durante a infância e adolescência 

têm impacto em diferentes áreas do funcionamento nomeadamente, emocional, cognitivo, 

comportamental e social, representando fatores de risco para o desenvolvimento de estilos 

cognitivos negativos associados à sintomatologia depressiva (Alloy, Zhu & Abramson, 2003; 

Rao & Chen, 2009; Rudolph et al., 2006). Dada a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, 



45 
 

perante situações de abuso ou maltrato, o trauma constitui-se assim como um fator de risco 

significativo para o desenvolvimento de sintomatologia depressiva (Gibb, 2002; Hopwood et 

al., 2011; Musliner & Singer, 2014).  

Pesquisas realizadas por Cohen e Mannarino (2008) revelam que o abuso sexual e o 

abuso físico de crianças, afetam até 25% das crianças no mundo. A exposição prévia a 

situações de trauma, sobretudo na infância, pode aumentar o impacto de traumas futuros 

(Duggal, Carlson, Sroufe & Egeland, 2001). Apesar da forte evidência da ligação entre 

vitimização, trauma, desenvolvimento de psicopatologia (ansiedade e depressão) e 

comportamento agressivo (Hanish & Guerra, 2002; Prinstein et al., 2001), essas associações 

são moderadas em tamanho, sugerindo certa variação individual (Lamarche et al., 2007; 

Ostrov, 2010). Com efeito, os estudos dedicados às características psicológicas das vítimas de 

violência escolar têm revelado que parecem não ser um grupo tão homogéneo, no que diz 

respeito às respostas à vitimização, como inicialmente se julgava. A investigação não 

identificou ainda muitos fatores que explicam diferenças de ajustamento após a vitimização 

(Keenan et al., 2010; Prinstein, Cheah & Guyer, 2005). A chave para compreender essas 

respostas poderá ser estar no estudo das diferenças individuais nas consequências da 

vitimização. Uma das melhores formas de compreender essas diferenças, implica estudar a 

relação mútua e complexa entre o indivíduo e o meio ambiente (Hong & Espelage, 2012). Por 

exemplo, alguns estudos apontam para famílias com características particulares. De acordo 

com Oliver e Oaks (1994), as vítimas tendem a vir de famílias extremamente próximas 

emocionalmente e, aparentemente, os seus membros vivem excessivamente enredados nas 

vidas uns dos outros. É compreensível que, se uma criança não tem suporte social de apoio na 

escola, a família seja a maior fonte de segurança e suporte emocional. Contudo, não terá sido 

ainda determinado se esta proximidade foi gerada previamente ou foi determinada pelo aluno 

se ter tornado vítima.  
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Estudos recentes (Rothbart, 2012; Sugimura & Rudolph, 2012) partem da premissa de 

que os efeitos ambientais no ajustamento da vítima dependem de atributos individuais. Sani 

(2006) refere que, além de outros aspetos, caraterísticas individuais de uma criança como o 

temperamento e a agressividade, devem ser consideradas na vulnerabilidade aos maus-tratos 

infantis. A partir deste princípio, investigadores analisaram se certas caraterísticas 

psicológicas, como as dimensões do temperamento, moderam as contribuições do ambiente 

para o ajustamento, nomeadamente estudando se as consequências da vitimização 

dependeram do temperamento das vítimas (Belsky, Bakermans-Kranenburg & van 

Ijzendoorn, 2007; Boyce & Ellis, 2005; Lengua, Wolchik, Sandler & West, 2000; Rothbart & 

Bates, 2006; Sugimura & Rudolph, 2012). 

O temperamento descreve o estado inicial a partir do qual a personalidade é  

desenvolvida e vincula as diferenças individuais do comportamento às redes neurais 

subjacentes (Rothbart, Ahadi & Evans, 2000). As características básicas do temperamento 

podem ser utilizadas como blocos na construção da personalidade, do desenvolvimento social, 

do ajustamento e da psicopatologia (Rothbart, 2011a). Porém, o temperamento não é destino, 

mas sim probabilidade (King, 2012). Em conjunto, temperamento e experiência atuam na 

construção da personalidade, que inclui o desenvolvimento das cognições sobre si, o outro e o 

mundo físico e social, bem como os seus valores, as suas atitudes e estratégias de coping 

(Rothbart, 2004).  

A teoria psicobiológica de Rothbart (1981) subjacente a este estudo, define 

temperamento como as diferenças individuais, relativamente estáveis e constitucionalmente 

baseadas, na reatividade e autorregulação, nos domínios do afeto, atividade e atenção 

(Rothbart, 2004; Rothbart & Bates, 2006; Rothbart & Deeryberry, 1981). Estas diferenças têm 

base biológica, influenciada pela hereditariedade, maturação e experiência (Rothbart, Ellis & 

Posner, 2004) e observam-se em reações emocionais, motoras e de atenção (Derryberry & 
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Rothbart, 1988). A reatividade refere-se à atividade motora, afetiva, de resposta automática e 

endócrina (Rothbart, 1989) e a autorregulação refere-se ao processo que pode facilitar ou 

inibir a reatividade. Este processo abrange os mecanismos para controlar reações emocionais 

e comportamentais a fontes de estimulação positiva ou negativa, incluindo a atenção, 

aproximação, afastamento, ataque, controlo inibitório e capacidade de se confortar (Rothbart, 

1989; 2004). 

As pesquisas sobre temperamento, identificaram quatro dimensões que o compõem: 

o controlo com esforço (capacidade para realizar uma ação, quando há uma forte tendência 

para evitá-la), afiliação (desejo de proximidade com os outros, capacidade de focar a 

atenção), emocionalidade negativa (caracterizada pela frustração, humor depressivo e ações 

agressivas) e extroversão (baixos níveis de timidez e de medo) (Ellis & Rothbart, 2001; 

Gartstein & Rothbart, 2003). O controlo com esforço está ligado à autorregulação; a 

extroversão e o afeto negativo estão ligados à reatividade (Hill-Soderlund & Braungart-

Rieker, 2008).  

O temperamento pode condicionar o humor, o nível de medo, a frustração, a tristeza e 

a resposta a certas situações, sendo decisivo no funcionamento social (Rothbart & Rueda, 

2005). Apesar das diferenças nas definições de temperamento, a maioria dos autores 

geralmente postulam o humor, as emoções e a regulação emocional no âmago do 

temperamento (Stanton & Watson, 2014 ; Karterud et al., 2016; Karterud & Kongerslev, 

2019). 

Na adolescência, o temperamento tem uma influência fundamental na exposição social 

da personalidade (Kagan, 2012). Neste período, o temperamento sofre adaptações 

permanentes, em grande parte devido às interações com pares (Strayer & Roberts, 1997). 

Contudo, certos traços de temperamento são inatos e constantes ao longo da vida (Magno, 

Tangco, Cabangon & Crisostomo, 2008). A investigação sobre o comportamento na 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6439347/#ref182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6439347/#ref100
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adolescência tem dedicado atenção ao temperamento devido à sua influência no 

desenvolvimento psicológico e social (Carver & Connor-Smith, 2010; Derryberry & Rothbart, 

1997; Rothbart, 2007; 2011a; 2012; Wachs, 2006).  

Após a revisão da literatura, verifica-se que ainda que vários estudos se tenham 

dedicado ao impacto negativo da violência escolar, não se conhece nenhum em particular, 

que se tenha dedicado a compreender as características de adolescentes vítimas de violência 

escolar na relação com as variáveis psicológicas sintomatologia psicopatológica, trauma de 

infância e dimensões do temperamento, recorrendo a uma amostra representativa da 

população portuguesa. Deste modo, considerando a elevada prevalência da violência escolar 

(Campe, 2019; UNESCO, 2017) e o grande impacto na vida das suas vítimas (Forster, 

Gower, McMorris & Borowsky, 2017; Moon, Morash & McCluskey, 2019), o presente 

estudo assume particular relevância, na medida em que pode contribuir para aprofundar a 

compreensão do fenómeno da violência escolar, facilitando o desenvolvimento de programas 

empiricamente baseados, com vista à sua prevenção e intervenção clínica junto de vítimas. 

Objetivos e questões de investigação 

Recorrendo a uma amostra representativa da população portuguesa, a presente 

investigação tem como objetivo a caracterização psicológica de adolescentes vítimas de 

violência escolar através do estudo do temperamento, sintomatologia psicopatológica 

(ansiedade e depressão) e análise da experiência traumáticas na infância. Neste processo, será 

efetuada uma análise das diferenças entre rapazes e raparigas. Desta forma, foram delineados 

dois objetivos, a partir dos quais foram lançadas questões gerais de investigação, que se 

apresentam de seguida: 

Objetivo 1: Analisar o efeito de interação da variável independente (vítimas de 

violência escolar) sobre as variáveis dependentes (temperamento, trauma infantil e 

psicopatologia – ansiedade e depressão), elaborando, assim, um perfil psicológico de 
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adolescentes vítimas de violência escolar. 

Questão de Investigação: Como se caracterizaram os(as) adolescentes vítimas de 

violência escolar relativamente aos seus níveis de temperamento, à presença de trauma 

infantil e sintomatologia de ansiedade e depressão? 

Objetivo 2: Comparar as diferenças entre rapazes e raparigas vítimas de violência 

escolar, em relação aos seus níveis de temperamento, trauma infantil e sintomatologia 

psicopatológica. 

Questão de Investigação: Quais as diferenças entre rapazes e raparigas vítimas de 

violência escolar, em relação aos seus níveis de temperamento, trauma infantil e 

sintomatologia psicopatológica. 

Método 

A presente investigação recorreu a metodologia quantitativa, exploratório, com 

recurso à análise estatística dos dados. Tem um carácter transversal. 

Participantes  

Fizeram parte da amostra 4993 jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 18 

anos a frequentar o 3º ciclo ou o ensino secundário. Foram excluídos 1.3% (n=65) por 

pontuarem um desvio padrão acima da média para a sua idade no EDS 20. A amostra 

produtora de dados foi então 4 928 sujeitos. 

No ano 2017 estavam registados em Portugal 769 977 estudantes do 3º ciclo e ensino 

secundário (Pordata, 2018). Para um intervalo de confiança de 99.99% serão necessários 1512 

sujeitos para que a amostra em estudo apresente significância estatística (Almeida & Freire, 

2017; Krejcie & Morgan, 1970). Este valor é inferior aos 4 928 adolescentes portugueses 

inquiridos. Desta forma, o presente estudo apresenta significância estatística para a 

representatividade e pode ser aceite pela comunidade científica. 
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Foram considerados vítimas, aqueles a quem já tinha ocorrido pelo menos um dos 

episódios de violência perpetrada por colegas, dos 31 enumerados no IVI (Inventário de 

Violência Interpessoal). Foram classificados como vítimas 27.9% (n=1376) dos jovens.  

Fizeram parte da amostra 52.9% (n=2606) de sujeitos do sexo feminino e 47.1% 

(n=2322) do sexo masculino. O teste de Qui-quadrado foi calculado para testar a 

independência da distribuição das variáveis sexo e vítima de violência escolar, e foi 

estatisticamente significativo [
2
(1)=5.347, p=.021]. O Qui-quadrado é um teste omnibus e 

foram calculados os resíduos padronizados para clarificação do sentido do resultado obtido. 

Nenhum resíduo padronizado foi significativo. 

As idades variaram entre os 12 e os 18 anos com uma média de 14.72 anos (DP=1.70). 

A média de idade dos rapazes e das raparigas foi muito próxima, 14.72 anos (DP=1.71) para 

os rapazes e 14.73 (DP=1.69) para as raparigas [F(1, 4927)=0.005; p=.943]. Frequentavam o 

7º ano 21.7% (n=1068) da amostra, o 8º ano 16.4% (n=808), o 9º ano 22.5% (n=1111), o 10º 

ano 15.3% (n=753), o 11º ano 11.7% (n=579), e o 12º ano 12.4% (n=609). O teste de Qui 

quadrado, considerando a variável vítima de violência escolar, foi estatisticamente 

significativo [
2
(5)=201.438, p<.001]. Os resíduos padronizados foram significativos para 

quase todas as células. Assim, relativamente aos jovens que não foram vítimas de violência 

escolar, foram significativas: 7º ano (zrp=4.0, p<.01); 9º ano (zrp=2.0, p<.05); 10º ano (zrp=-

3.1, p<.01); 11º ano (zrp=-2.0, p<.05); e 12º ano (zrp=-4.5, p<.01). No que diz respeito aos 

jovens que foram vítimas de violência escolar, foram significativas: 7º ano (zrp=-6.4, p<.01); 

8º ano (zrp=-2.8, p<.01); 9º ano (zrp=-3.1, p<.01); 10º ano (zrp=4.9, p<.01); 11º ano (zrp=3.3, 

p<.01); e 12º ano (zrp=7.2, p<.01). Estes resultados parecem indiciar uma maior probabilidade 

de ocorrer algum tipo de violência quantos mais anos o jovem estiver na escola, não sendo 

evidente um efeito protetor do crescimento. 

Quanto à situação conjugal dos pais, para 76.2% (n=3754) os pais estão casados ou em 
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união de facto, para 21.6% (n=1065), os pais estão separados ou divorciados, tinham perdido 

um dos progenitores 1.8% (n=90) e 0.1% (n=3) ambos. O Qui-quadrado entre a variável 

vítima de violência e a variável situação conjugal (casados/união de facto vs. 

separado/divorciados) não foi estatisticamente significativa [
2
(1)=1.919, p=.166]. 

Estavam no escalão A, 27.8% (n=1368) da amostra, no escalão B, 23.8% (n=1174), e 

não tinham escalão 48.4% (n=2386). O teste de Qui quadrado, considerando a variável vítima 

de violência escolar, foi estatisticamente significativo [
2
(1)=8.762, p=.013]. Nenhum dos 

resíduos padronizados foi estatisticamente significativo. 

Tabela 1.  

Caracterização da amostra: sexo, ano de escolaridade, situação dos pais, escalão, por subamostra e total 

(n=4928) 

 Vítima de violência escolar  

 Não Sim Amostra total 

 n % n % n % 

Sexo       

Masculino 1710 48.1 612 44.5 2322 47.1 

Feminino 1842 51.9 764 55.5 2606 52.9 

Escolaridade       

7º ano 880 24.8 188 13.7 1068 21.7 

8º ano 624 17.6 184 13.4 808 16.4 

9º ano 856 24.1 255 18.5 1111 22.5 

10º ano 471 13.3 282 20.5 753 15.3 

11º ano 376 10.6 203 14.8 579 11.7 

12º ano 345 9.7 264 19.2 609 12.4 

Situação conjugal dos pais       

Casados/vivem juntos 2686 75.7 1068 77.7 3754 76.2 

Divorciados/separados 785 22.1 280 20.4 1065 21.6 

Viúvo(a) 67 1.9 23 1.7 90 1.8 

Outro 12 0.3 1 0.1 13 0.3 

Falecidos 0 0.0 3 0.2 3 0.1 

Escalão       

A 1021 28.7 347 25.2 1368 27.8 

B 855 24.1 319 23.2 1174 23.8 

Sem escalão 1676 47.2 710 51.6 2386 48.4 
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Instrumentos  

Com base nos objetivos deste estudo foi selecionado um conjunto de instrumentos de 

recolha de dados considerando as três seguintes condições: qualidades psicométricas, 

adaptação à população portuguesa e facilidade de preenchimento por adolescentes. 

Questionário Sociodemográfico 

Foi utilizado um questionário sociodemográfico para recolher informações relativas ao 

sexo, idade, ano de escolaridade, situação conjugal dos pais e escalão de apoio social, a fim 

de relacionar com as restantes variáveis em estudo. 

Escala de Comportamentos de Agressão 

A amostra de adolescentes vítimas de violência escolar foi identificada pela resposta 

ao item «já me fizeram» a pelo menos um dos itens de violência da escala de comportamentos 

de agressão (e.g., chantagear, ameaçar, empurrar, dar bofetadas, pontapés) e a resposta «um 

colega de escola» à pergunta «quem praticou essa violência» (Barroso, Figueiredo & Ramião 

2018).  

Early Adolescent Temperament Questionnaire 

Para avaliar o temperamento foi utilizado o Early Adolescent Temperament 

Questionnaire (EATQ), desenvolvido por Ellis e Rothbart (2001) e adaptado para a população 

portuguesa por Carvalho (2007). Trata-se de um questionário de autoavaliação das dimensões 

do temperamento de composto por 65 itens com resposta de escala de tipo Likert de cinco 

pontos de 1 «Quase nunca se aplica» a 5 «Quase sempre se aplica». O EATQ-R possui doze 

dimensões que podem ser agrupadas em quatro fatores principais do temperamento: Controlo 

com esforço (capacidade para realizar uma ação, quando há uma forte tendência para evitá-

la); Afiliação (desejo de proximidade com os outros, capacidade de focar a atenção); 

Emocionalidade negativa (caracterizada pela frustração, humor depressivo e ações agressivas) 
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e Extroversão (baixos níveis de timidez e de medo) (Conceição & Carvalho, 2013). Na versão 

original, foram obtidos valores adequados de consistência interna, α de Cronbach entre .65 

(Medo) e .82 (Timidez), tendo também sido obtidas evidências a propósito da sua validade 

convergente (Ellis & Rothbart, 2001). O estudo das qualidades psicométricas da versão 

portuguesa da medida evidenciou valores de consistência interna adequados, α de Cronbach 

entre .68 (Humor Depressivo) e .92 (Autorregulação), tendo a medida apresentado correlações 

no sentido esperado com uma medida de problemas emocionais e comportamentais 

(Conceição & Carvalho, 2013).  

No presente estudo foi avaliada a consistência interna através do alfa de Cronbach, o 

índice de emocionalidade negativa obteve um alfa de .85, o índice de controlo com esforço 

.78, o índice de afiliação .86 e a extroversão .74. 

As dimensões controlo ativação, controlo inibitório e intensidade alta de prazer 

obtiveram valores de consistência interna abaixo do aceitável, respetivamente, .39, .49 e .45. 

As subescalas atenção e medo obtiveram valores de alfa de .60 e .69, respetivamente, que  

apesar de baixos, podem ser indesejáveis, mas ainda aceitáveis (DeVellis, 1991). Com valores 

de alfa entre .70 e.80 ficaram as dimensões: timidez (.70); humor deprimido (.71); agressão 

(.72); sensibilidade de perceção (.74); sensibilidade ao prazer (.77); afiliação (.80); e 

frustração (.80). 

Brief Symptom Inventory 18  

Para avaliar as dimensões Psicopatologia (Ansiedade e Depressão) foi utilizado o BSI 

18, um instrumento de autorresposta realizado por Derogatis (2001), que avalia a intensidade 

com que a pessoa experienciou dezoito manifestações de sintomatologia psicopatológica nos 

últimos sete dias. A sua brevidade deriva da intenção do autor de construir um instrumento de 

rastreio do distresse psicológico. Foi adotado um modelo de primeira ordem de três 

dimensões: Somatização (manifestações dos sistemas regulados automaticamente, como o 
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gastrointestinal e o cardiovascular), Depressão (sintomas nucleares das perturbações 

depressivas, como humor disfórico, anedonia, desesperança e ideação suicida) e Ansiedade 

(sintomas indicativos de estados de pânico, como nervosismo, tensão, agitação motora e 

apreensão). A soma da pontuação dos dezoito itens obtém o Índice de Gravidade Global 

(IGG), que corresponde ao nível geral de distresse psicológico da pessoa (Derogatis, 2001). 

Dadas as cinco alternativas da escala de resposta, que oscilam entre 0 (Nada) e 4 

(Extremamente), pontuações mais elevadas refletem psicossintomatologia mais intensa. 

Na versão original, este instrumento apresentou boas propriedades psicométricas, na 

adaptação do BSI-18 para a população portuguesa foram igualmente obtidos bons níveis de 

validade e de fidelidade, o que o constitui um instrumento passível de ser utilizado em 

contexto clínico e de investigação (Nazaré, Pereira & Canavarro, 2017). 

No estudo atual, o IGG obteve um alfa de Cronbach de .913. A subescala ansiedade 

obteve um alfa de .803 e a subescala depressão de .846. 

Childhood Trauma Questionnaire (CTQ-SF) 

Para avaliar o Trauma de Infância foi utilizado o Questionário de Trauma de Infância 

– forma breve (CTQ-SF) (Bernstein et al., 2003), um instrumento de autoavaliação de 

exposição a situações de maltrato, ocorridas até aos 15 anos de idade. Este instrumento é 

composto por 28 itens, classificáveis numa escala de Likert de 5 pontos, sendo proveniente da 

versão longa de 70 itens desenvolvida por Bernstein, Ahluvalia, Pogge e Handelsman (1997). 

Os itens descrevem experiências de infância e são classificados de acordo com a frequência 

com que ocorreram: 1 – nunca, 2 – poucas vezes, 3 – às vezes, 4 – muitas vezes ou 5 – 

sempre, sendo formulados com experiências de maltrato ou cuidado adequado durante a 

infância. A cotação dos itens varia entre um a cinco, de acordo com a frequência em que 

ocorreram, sendo a cotação invertida no caso dos itens que descrevem uma infância agradável 

(2, 5, 7, 13, 19, 26 e 28). Para além de incluir um indicador geral de exposição a maltrato na 
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infância, resultante da soma da cotação das subescalas e um índice de negação, o instrumento 

avalia a exposição a cinco tipos de maltrato: abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, 

negligência física e negligência emocional. O índice de negação é avaliado pela existência de 

respostas extremas aos itens 10, 16 e 22, os quais refletem a existência de uma infância 

perfeita.   índice de negação, obtido pela soma de um ponto por cada resposta “sempre” nos 

itens indicados, é usado para avaliar questões relacionadas com a desejabilidade social ou 

tendência para negar experiências negativas ocorridas durante a infância (Gerdner & 

Allgulander, 2009). Os autores verificaram que o CTQ-SF apresenta boa consistência interna, 

com valores de alfa de Cronbach a variar entre .92 para a subescala de abuso sexual, .91 para 

a negligência emocional, .87 para o abuso emocional, .83 para o abuso físico e .61 para a 

negligência física, numa amostra comunitária representativa.  

Com a amostra em análise foi obtido para o abuso emocional um alfa de Cronbach de 

.82. Na subescala negligência emocional também foi obtido um alfa adequado, .83. No abuso 

sexual, o alfa de Cronbach foi elevado, .90. No abuso físico foi obtido um alfa igualmente 

adequado, .84. O item 1 da negligência física obteve uma correlação corrigida muito baixa 

(.18) e foi excluído dos cálculos. Após exclusão do item 1, o alfa foi de .57, valor insuficiente 

para poder ser afirmada a consistência interna da subescala e, por isso, não deve ser 

considerada adequada a esta amostra. A escala total obteve um alfa de .90. 

Escala de Desejabilidade Social - 20 

Para avaliar a desejabilidade social foi utilizada a Escala de Desejabilidade Social 

(EDS-20), é uma escala construída por construída por Almiro e colaboradores em 2016, com 

base em dois instrumentos muito utilizados no âmbito da avaliação psicológica, 

nomeadamente: a Escala de Desejabilidade Social de Marlowe-Crowne (MCSDS) e a Escala 

L (Mentira/Desejabilidade Social) do Questionário de Personalidade de Eysenck – Forma 

Revista ( P -R).   sua versão definitiva   constituída por 20 itens de resposta dicotómica 
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(sim/não) e avalia comportamentos e atitudes considerados socialmente desejáveis, mas com 

pouca probabilidade de ocorrência. Em relação às qualidades psicométricas, apresenta boa 

consistência interna com α = 0.82 (Almiro et al., 2016).  

Na amostra atual o alfa foi de .66. 

Procedimentos de recolha de dados  

Foi solicitado o parecer institucional da Direção-Geral da Educação da Comissão 

Nacional de Proteção de Dados e da Comissão de Ética da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. Após deferimento de todos os organismos, foram realizados contactos com as 

escolas envolvidas no Programa PreVINT e solicitada autorização às direções de cada 

estabelecimento de ensino. Após concordância, foi pedido consentimento dos responsáveis 

legais/encarregados de educação dos menores, depois de obtida autorização parental, foi 

obtido o consentimento dos próprios adolescentes. A participação nesta investigação foi 

voluntária e não implicou qualquer pagamento monetário ou entrega de bem material.   

Os instrumentos de recolha de dados foram preenchidos on-line em contexto de sala de 

aula, com recurso aos computadores da escola ou, quando autorizados, a smartphones. A 

confidencialidade dos dados e o anonimato foram assegurados, desde o início, de forma a que 

nenhuma informação pessoal pudesse identificar os participantes ou os seus encarregados de 

educação. Antes do acesso aos questionários, foram apresentadas informações relevantes 

sobre os objetivos e os procedimentos do estudo, bem como das instruções para o respetivo 

preenchimento, salientando-se que o(a) participante poderia desistir a qualquer momento. 

Procedimentos de análise de dados 

Para as medidas psicológicas avaliadas através de escalas foi avaliada a consistência 

interna e estudada a homogeneidade dos itens. Apesar das escalas utilizadas no estudo já 

terem estudos de validação para a população portuguesa, as propriedades psicométricas dos 
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instrumentos de avaliação psicológica, baseadas na Teoria Clássica dos Testes (TCT), estão 

associadas à amostra onde é feito o estudo de validação, por isso, é recomendação da 

American Psychological Association (Wilkinson & TFSI, 1999) que sejam feitos alguns 

procedimentos de forma a demonstrar a adequação da escala à amostra em estudo. Foram 

calculados os alfas de Cronbach e as correlações do item com a escala exceto o próprio item 

(DeVellis, 1991; Netemeyer, Bearden & Sharma, 2003). DeVellis (1991) propôs a seguinte 

interpretação do alfa de Cronbach: <.60  inaceitável; entre .60 - .65 indesejável; entre .65 - .70 

minimamente aceitável; entre .70 - .80 respeitável; Entre .80 - .90 muito bom; 90 < alfa 

ponderar redução do nº de itens. 

Nas pontuações das escalas foi estudada a existência de pontuações outliers, que foram 

winsorizados. Foram considerados outliers pontuações que se distanciassem 3.5 desvios-

padrão da média (Hair, Anderson & Tatham, 1995). A winsorização consiste na 

transformação linear dos valores extremos da distribuição mantendo a sua posição relativa 

(Howell, 2011; Tabachnick & Fidell, 2007). A distribuição foi estudada através da análise de 

histogramas e dos valores de assimetria e achatamento. Por se tratar de uma amostra muito 

grande, os testes formais de normalidade não são úteis, por serem excessivamente sensíveis ao 

tamanho da amostra (Cramer, 1997). O teorema do limite central pode ser considerado nestas 

circunstâncias (Murteira, Ribeiro, Silva & Pimenta, 2001). Contudo, se a assimetria for muito 

severa, e apesar da ANOVA ser uma prova robusta, o enviesamento nos resultados pode não 

ser negligenciável. Nestes casos optou-se por estatísticas não paramétricas. O teste de Qui-

quadrado foi utilizado para testar a independência de duas variáveis nominais. O Qui-

quadrado é um teste omnibus na medida em que testa as diferenças entre todas as células da 

tabela de contingência em estudo. Basta que entre duas das células as diferenças sejam 

estatisticamente significativas que o teste omnibus vai ser significativo, não identifica, 

contudo, entre que células a diferença é estatisticamente significativa. Foram calculados os 
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resíduos padronizados para identificar diferenças post hoc (Agresti, 2002). O resíduo é a 

diferença entre as frequências observadas e as frequências esperadas para cada célula e é 

convertido para um z-score. Se o valor do resíduo padronizado estiver dentro do intervalo 

1.96 a -1.96, a diferença entre a frequência esperada e a frequência observada para a célula em 

causa não é estatisticamente significativa. Se o resíduo padronizado for superior a 1.96 ou 

inferior a -1.96, então a diferença é significativa para p<.05. Se for superior a 2.58 ou inferior 

a -2.58, então é significativo para p<.01. Se o resíduo padronizado for positivo, significa que a 

frequência observada foi superior à esperada, se for negativo então a frequência observada foi 

superior à esperada. As diferenças entre médias foram testadas com recurso ao teste estatístico 

ANOVA (Howell, 2011). Quando a distribuição não permitiu a utilização de estatística 

paramétrica, foi calculado o U de Mann-Whitney. O t de Student medidas repetidas e o 

Friedman (teste não paramétrico), foram calculados para testar diferenças entre médias dos 

sujeitos em diferentes escalas. 

Resultados  

Para cada escala e subescala são apresentadas na Tabela 2 as estatísticas descritivas, a 

assimetria e o achatamento. 

Foi estudada para todas as medidas a existência de valores outliers. Foram 

considerados outliers pontuações que se distanciassem 3.5DP da média por se tratar de uma 

amostra grande (Hair et al., 1995). Quando existentes os outliers foram winsorizados 

(Tabachnick & Fidell, 2007). 

Tratando-se de uma amostra grande, pode ser considerado o teorema do limite central, 

ainda assim as distribuições foram estudadas com a análise dos histogramas. Apesar de a 

ANOVA ser um teste estatístico robusto a violações moderadas dos seus pressupostos, uma 

assimetria muito acentuada pode produzir um enviesamento não negligenciável dos resultados 
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(Howell, 2013). Não foram calculados testes formais de normalidade por serem muito 

sensíveis ao tamanho da amostra e, por isso, sem utilidade em amostras grandes. 

No BSI foram identificados e acomodados valores outliers na subescala ansiedade e 

escala total. O BSI escala total obteve uma média de 20.87 (DP=12.44). A subescala 

ansiedade obteve uma média de 6.74 (DP=4.60). A média da subescala depressão foi 8.17 

(DP=5.23). Foram calculadas para todas as escalas as médias reduzidas, ou seja, a pontuação 

total foi dividida pelo número de itens, este procedimento permitiu comparar as pontuações 

entre subescalas e interpretar com referência à escala de resposta. Os jovens obtiveram uma 

média significativamente superior na subescala depressão [t(4927]=-26.663, p<.001]. 

No CTQ, as distribuições foram, como seria expectável, bastante assimétricas, 

particularmente nas subescalas abuso sexual e abuso físico. Apesar do tamanho da amostra e 

da ANOVA ser robusta a violações moderadas dos seus pressupostos, neste caso, o desvio das 

distribuições observadas relativamente à curva normal são muito acentuadas e, por isso, foi 

selecionada estatística inferencial não-paramétrica para o cruzamento destas variáveis com as 

restantes variáveis de interesse. Não foram acomodados os valores outliers.  

O abuso emocional obteve uma média de 8.12 (DP=3.75). Na subescala negligência 

emocional, a média foi de 9.79 (DP=4.75). No abuso sexual, a média foi de 5.76 (DP=2.41). 

A média do abuso físico foi de 6.17 (DP=2.62) A escala total obteve uma média de 42.78 

(DP=13.91). 

Comparando as pontuações entre subescalas, verificamos que a média mais elevada 

foi 9.79 (DP=4.75) na subescala negligência emocional e a média inferior foi 5.76 (DP=2.41) 

no abuso sexual. A diferença entre as subescalas foi testada com o teste de Friedman (análise 

de variância por postos), que é uma prova estatística não paramétrica para medidas repetidas. 

A diferença entre as subescalas foi estatisticamente significativa [
2
(4)=942.078, p<.001]. 
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Tabela 2.  

Mínimo, máximo, média, desvio-padrão, assimetria e achatamento das medidas psicológicas (n=4928) 

 Mín. Máx. Média DP 
Média 

reduzida 
DP Assimetria Achatamento alfa 

BSI          

Ansiedade 0 22 6.74 4.60 1.12 0.76 0.78 0.48 .803 

Depressão 0 24 8.17 5.23 1.36 0.87 0.61 -0.11 .846 

IGG 0 65 20.87 12.44 1.14 0.69 0.70 0.41 .913 

CTQ          

Abuso emocional 5 25 8.12 3.75 1.62 0.32 1.54 2.19 .817 

Negligência emocional 5 25 9.79 4.75 1.96 0.95 1.18 0.92 .827 

Abuso sexual 5 25 5.76 2.41 1.15 0.48 4.00 17.51 .897 

Abuso físico 5 25 6.17 2.62 1.23 0.52 3.12 11.16 .837 

Negligência física 4 17 5.53 2.52 1.38 0.63 1.80 2.49 .570 

Total 28 121 42.78 13.91 1.53 0.50 1.56 2.20 .901 

Legenda: Min. - mínimo; Máx. - máximo. 

No EATQ (Tabela 3), apenas foram encontrados valores outliers na subescala 

agressão e foi efetuada winsorização. Nenhuma subescala ou dimensão apresentou uma 

distribuição muito assimétrica. A subescala afiliação obteve a média mais elevada (M=3.61, 

DP=0.97). Com médias acima de três há ainda a reportar o medo (M=3.05, DP=0.84), 

frustração (M=3.02, DP=0.86), sensibilidade de perceção (M=3.20, DP=0.99), e índice de 

afiliação (M=3.26, DP=0.82). A média mais baixa foi obtida pela agressão (M=2.21, 

DP=0.78). 
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Tabela 3.  

Mínimo, máximo, média, desvio-padrão, assimetria e achatamento do EATQ (Ellis & Rothbart, 2001) (n=4928) 

 Mínimo Máximo Média DP Assimetria Achatamento alfa 

Controlo ativação 1.00 5.00 2.79 0.68 -0.44 0.67 .388 

Afiliação 1.00 5.00 3.61 0.97 -0.82 0.21 .795 

Agressão 1.00 4.84 2.21 0.78 0.55 0.04 .715 

Atenção 1.00 5.00 2.84 .0.72 -0.38 0.37 .598 

Humor deprimido 1.00 5.00 2.72 0.85 0.28 -0.44 .709 

Medo 1.00 5.00 3.05 0.84 -0.29 0.05 .690 

Frustração 1.00 5.00 3.02 0.86 -0.31 -0.08 .798 

Controlo inibitório 1.00 5.00 2.96 0.75 -0.43 0.51 .490 

Sensibilidade ao prazer 1.00 5.00 2.97 1.04 -0.03 -0.79 .769 

Sensibilidade de perceção 1.00 5.00 3.20 0.99 -0.20 -0.47 .735 

Timidez 1.00 5.00 2.91 0.99 0.09 -0.59 .700 

Intensidade alta de prazer 1.00 5.00 2.68 0.72 -0.20 -0.01 .447 

Índice emocionalidade negativa 1.00 4.78 2.65 0.66 -0.08 0.02 .849 

Índice controlo com esforço 1.00 5.00 2.86 0.61 -0.82 1.55 .779 

Índice afiliação 1.00 5.00 3.26 0.82 -0.60 0.28 .863 

Extroversão 1.00 4.83 2.88 0.63 -0.27 0.02 .741 

Características psicológicas de adolescentes vítimas de violência escolar 

As vítimas de violência escolar obtiveram pontuações significativamente superiores 

nas subescalas ansiedade e depressão do BSI e no índice de gravidade global (IGG) (Tabela 

4). No CTQ, as vítimas de violência escolar obtiveram uma média significativamente superior 

na subescala abuso emocional, e significativamente inferior nas subescalas abuso sexual, 

abuso físico e negligencia física. A magnitude do efeito foi avaliada com o d de Cohen. 

Cohen (1988) propõe a seguinte regra de ouro para interpretação dos resultados: até .20, 

pequeno; até .50, moderado, até .80, grande. 

 

 

 

 



62 
 

 

Tabela 4.  

Médias, desvios-padrão, ANOVA e magnitude do efeito no BSI e CTQ em função de ter sido ou não vítima 

(n=4928) 

 Vítima de violência escolar 

ANOVA/U p 
d de 

Cohen  
 Não Sim 

 M DP M DP 

BSI        

Ansiedade 6.57 4.61 7.16 4.54 F(1,4927)=16.321 <.001** 0.13 

Depressão 8.04 5.27 8.50 5.09 
a
F(1,2580) =8.211 .004** 0.09 

Total 20.44 12.52 21.96 12.15 F(1,4927)=14.726 <.001** 0.12 

CTQ        

Abuso emocional 8.10 3.81 8.18 3.61 U=2329395.0 .009** 0.02 

Negligência emocional 9.82 4.81 9.70 4.58 U=2441023.0 .951 - 

Abuso sexual 5.83 2.54 5.59 2.04 U=2383893.0 .033* 0.10 

Abuso físico 6.25 2.72 5.96 2.34 U=2323892.5 .001** 0.11 

Negligência física 5.63 2.61 5.29 2.27 U=2302197.0 <.001** 0.14 

Total 43.05 14.33 42.09 12.75 U=2414298.5 .510 - 

**p<.01; p<.05. 
a
 Teste de Levene foi significativo, foi considerada a correção de Brown Forsythe. 

Os(as) adolescentes que referiram algum tipo de violência escolar obtiveram médias 

estatisticamente superiores em todas as medidas do EATQ, com exceção da agressão e da 

timidez (Tabela 5).
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Tabela 5 

 Médias, desvios-padrão, ANOVA e magnitude do efeito do EATQ em função de ter sido ou não 

vítima (n=4928) 

 Vítima violência escolar 

ANOVA p 
d de 

Cohen  
 Não Sim 

 M DP M DP 

Controlo ativação 2.77 0.69 2.84 0.63 
a
F(1,2733.5)=12.345 <.001** 0.11 

Afiliação 3.57 0.99 3.72 0.91 
a
F(1,2712.0)=25.683 <.001** 0.16 

Agressão 2.20 0.79 2.23 0.76 F(1,4927)=1,765 .184 - 

Atenção 2.81 0.73 2.92 0.68 
a
F(1,2689.7)=21.344 <.001** 0.16 

Humor deprimido 2.69 0.86 2.81 0.83 F(1,4927)=18,096 <.001** 0.13 

Medo 3.01 0.85 3.13 0.81 F(1,4927)=18.807 <.001** 0.14 

Frustração 2.98 0.87 3.13 0.84 F(1,4927)=33,848 <.001** 0.19 

Controlo inibitório 2.93 0.76 3.03 0.71 
a
F(1,2648.8)=17.128 <.001** 0.14 

Sensibilidade ao prazer 2.95 1.05 3.04 1.00 
a
F(1,2600.7)=9.094 .003** 0.10 

Sensibilidade de perceção 3.15 1.00 3.32 0.96 
a
F(1,2602.3)=31.378 <.001** 0.18 

Timidez 2.90 0.99 2.95 0.98 F(1,4927)=3.354 .067 - 

Intensidade alta de prazer 2.66 0.74 2.73 0.69 
a
F(1,2669.7)=11.084 .001** 0.10 

Índice emocionalidade negativa 2.62 0.67 2.72 0.63 
a
F(1,2646.0)=25.125 <.001** 0.15 

Índice controlo com esforço 2.84 0.62 2.93 0.56 
a
F(1,2756.9)=23.712 <.001** 0.17 

Índice afiliação 3.22 0.83 3.36 0.77 
a
F(1,2676.0)=31.277 <.001** 0.17 

Extroversão 2.86 0.64 2.94 0.59 
a
F(1,2668.3)=18.290 <.001** 0.15 

**p<.01; p<.05; 
a
 Teste de Levene foi significativo, foi considerada a correção de Brown Forsythe. 

Diferenças entre rapazes e raparigas 

Os sujeitos do sexo feminino obtiveram médias significativamente superiores aos 

sujeitos do sexo masculino no BSI ansiedade, depressão e IGG (Tabela 6). 

No CTQ, foram os rapazes a obter pontuações médias superiores no abuso e na 

negligência emocional, tendo as raparigas obtido médias superiores no abuso físico e na 

negligência física. 
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Tabela 8.  

Médias, desvios-padrão e ANOVA das pontuações no BSI e no CTQ em função do sexo (n=1376) 

 Sexo   
d de 

Cohen 
 Masculino Feminino   

 M DP M DP ANOVA/U p 

BSI        

Ansiedade 6.07 4.22 8.03 4.60 F(1,1349)=67.123 <.001** 0.44 

Depressão 7.34 4.76 9.44 5.16 F(1,1356)=61.467 <.001** 0.42 

IGG 18.75 11.09 24.53 12.35 F(1,1258)=71.130 <.001** 0.49 

CTQ        

Abuso emocional 5.72 2.63 4.93 1.85 U=212899,5 004** 0.35 

Negligência emocional 43.14 13.66 41.21 11.87 U=209395,0 .001** 0.15 

Abuso sexual 106.10 21.93 115.97 20.01 U=229024,5 .277 - 

Abuso físico 14.51 3.63 15.64 3.43 U=207533,5 <.001** 0.32 

Negligência física 58.13 13.60 63.64 12.02 U=196732,0 <.001** 0.43 

Total 185.48 35.18 202.84 31.93 U=219892,5 .058 - 

**p<.01; *p<.05. 
a
 Teste de Levene foi significativo, foi considerada a correção de Brown-Forsythe. 

Com exceção do controlo ativação e agressão, os sujeitos do sexo feminino obtiveram 

médias estatisticamente superiores aos sujeitos do sexo masculino em todas as medidas do 

EATQ (Tabela 7). 
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Tabela 7.  

Médias, desvios-padrão, ANOVA e magnitude do efeito do EATQ em função do sexo (n=1376) 

 Sexo 

ANOVA p 
d de 

Cohen  
 Masculino Feminino 

 M DP M DP 

Controlo ativação 2.81 0.65 2.86 0.62 F(1, 1375)= 2.245 .134 - 

Afiliação 3.50 0.97 3.89 0.82 
a
F(1, 1198.8)= 64.469 <.001** 0.44 

Agressão 2.24 0.77 2.23 0.75 F(1, 1375)= 0.187 .666 - 

Atenção 2.80 0.68 3.01 0.66 F(1, 1375)= 31.876 <.001** 0.31 

Humor deprimido 2.54 0.77 3.02 0.82 F(1, 1375)= 119.933 <.001** 0.60 

Medo 2.84 0.75 3.36 0.78 F(1, 1375)= 156.245 <.001** 0.68 

Frustração 2.97 0.80 3.27 0.84 
a
F(1, 1332.4)= 44.558 <.001** 0.37 

Controlo inibitório 2.91 0.73 3.13 0.69 F(1, 1375)= 33.368 <.001** 0.31 

Sensibilidade ao prazer 2.85 0.97 3.19 1.00 F(1, 1375)=40.617 <.001** 0.35 

Sensibilidade de perceção 3.17 0.96 3.44 0.94 F(1, 1375)=28.575 <.001** 0.28 

Timidez 2.83 0.95 3.05 1.00 F(1, 1375)=17.356 <.001** 0.23 

Intensidade alta de prazer 2.64 0.70 2.81 0.67 F(1, 1375)=20.501 <.001** 0.25 

Índice emocionalidade negativa 2.59 0.61 2.84 0.62 F(1, 1375)=56.049 <.001** 0.41 

Índice controlo com esforço 2.84 0.58 3.00 0.54 F(1, 1375)=27.632 <.001** 0.29 

Índice afiliação 3.17 0.78 3.51 0.73 F(1, 1375)=68.022 <.001** 0.45 

Extroversão 2.77 0.58 3.07 0.57 F(1, 1375)=94.027 <.001** 0.52 

**p<.01; *p<.05; 
a
 Teste de Levene foi significativo, foi considerada a correção de Brown-Forsythe. 

Discussão 

O presente estudo pretendeu caracterizar psicologicamente adolescentes vítimas de 

violência escolar em relação às variáveis psicológicas sintomatologia psicopatológica 

(ansiedade e depressão), trauma de infância e dimensões do temperamento, recorrendo a uma 

amostra com significância estatística para a representatividade da população portuguesa. 

Também pretendeu comparar as diferenças entre rapazes e raparigas, vítimas de violência 

escolar, em relação às variáveis referidas. 

Face ao primeiro objetivo deste estudo, relativamente à presença de sintomatologia 

psicopatológica, os(as) adolescentes vítimas de violência escolar obtiveram pontuações 

significativamente superiores nas subescalas de sintomatologia de ansiedade e depressão. 
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Estes resultados estão de acordo com diversas pesquisas que associam a experiência de 

vitimização com o risco de desenvolvimento de perturbações de internalização, tais como 

depressão (Hunter, Durkin, Heim, Howe & Bergin, 2010; Schwartz et al., 2014) e ansiedade 

(Affrunti, Geronimi & Woodruff-Borden, 2013; Fekkes, Pijpers, Fridriks, Vogels & 

Verloove-Vanhorick, 2010; Houbre, Tarquinio, Thuillier & Hergott, 2006; Swearer, Buhs, 

Siebecker, Love & Miller, 2008). De acordo com Lee (2019), as consequências da violência 

na infância não deveriam ser uma surpresa, contudo as pesquisas emergentes provam que os 

danos são duradouros e mais poderosos e penetrantes do que nas previsões anteriores. 

No que diz respeito à presença de trauma infantil, os resultados encontrados 

evidenciam que o(a)s adolescentes vítimas de violência escolar obtiveram níveis 

significativamente superiores de trauma infantil por abuso emocional, em relação aos 

adolescentes que não foram vítimas de violência escolar. Por outro lado, os adolescentes que 

não foram vítimas de violência escolar, apresentam significativamente mais trauma infantil 

por abuso sexual, abuso físico e negligência física. Estes achados remetem-nos para a forte 

possibilidade de, neste último grupo, estarem incluídas vítimas de abuso sexual, abuso físico e 

negligência física, ocorridos fora do contexto escolar, possivelmente no agregado doméstico e 

esfera familiar. A ideia de que a família constitui uma instituição segura tem sido quebrada 

devido à frequência de incidentes familiares violentos, muitas vezes ocultos, por se 

considerarem segredos de família ou situações aceitáveis numa sociedade patriarcal (Jaffe, 

Wolfe e Wilson, 1990). De acordo com Holt, Buckley e Whelan (2008), crianças e 

adolescentes que vivem com violência doméstica correm maior risco de sofrer abuso 

emocional, físico e sexual comparativamente com crianças e adolescentes de famílias não 

violentas. Estes dados remetem para a necessidade de realização de mais investigações sobre 

maus-tratos infantis associados a outros contextos.  

Relativamente ao temperamento, os resultados indicam que as vítimas de violência 
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escolar pontuam significativamente mais em todas as dimensões, exceto nas dimensões de 

agressão e timidez, em que os grupos de adolescentes vítimas e não vítimas não se 

diferenciaram. As diferenças significativas nas dimensões de temperamento estão de acordo 

com os resultados de Negi e Aleem (2014), que identificaram, igualmente, diferenças 

significativas nos traços de temperamento num grupo de vítimas de violência de pares 

comparativamente com um grupo de controlo. 

Uma dimensão do temperamento que se revelou significativamente mais elevada em 

adolescentes vítimas de violência escolar, foi a emocionalidade negativa, que se refere a uma 

suscetibilidade para experimentar emoções negativas aumentadas, nomeadamente raiva, 

frustração, tristeza (Ellis & Rothbart, 2001; Rothbart, Ahadi, Hershey & Fisher, 2001), bem 

como à sensibilidade para sinais ambientais negativos (Compas, Connor-Smith & Jaser, 2004; 

Rothbart & Bates, 2006). Um elevado nível de emocionalidade negativa provoca avaliação e 

estratégias desadaptativas (Lengua & Long, 2002) e pode conduzir a respostas ruminativas à 

vitimização e ao desenvolvimento de mais sintomas depressivos ao longo do tempo 

(Conceição & Carvalho, 2013; Kang & Kwack, 2019; Lengua & Long, 2002; Mezulis & 

Rudolph, 2012). Estes resultados parecem estar relacionados com os estudos de Fabes, 

Harish, Martin e Eisenberg (2002), que confirmaram que a intensa emocionalidade negativa 

conduz ao risco de dificuldades no estabelecimento das relações com os pares e maior 

isolamento social. Os estudos de Atherton, Tackett, Ferrer e Robins (2016) revelaram 

igualmente elevados níveis de emocionalidade negativa em vítimas de agressão. De acordo 

com estes autores, adolescentes propensos à emocionalidade negativa (especificamente para 

tendências temerosas) experimentam mais vitimização ao longo do tempo, sendo possível que 

os jovens mais temerosos e retraídos tenham maior probabilidade de serem alvos de violência, 

presumivelmente por serem vistos como vulneráveis ou fracos, o que evoca uma resposta 

interpessoal adversa dos pares. 

http://www.amhonline.org/searchresult.asp?search=&author=Sheema+Aleem&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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A frustração também se verificou significativamente mais elevada nas vítimas. A 

frustração é subdimensão da emocionalidade negativa, relacionada com o bloqueio do 

objetivo ou interrupção de tarefas em andamento. Um elevado nível de frustração está 

relacionado com uma reação fortemente aversiva aos obstáculos que impedem o sujeito de 

fazer o que pretende (Ellis, 2002), o que se poderá enquadrar num cenário de vitimização. 

Baixos níveis de frustração podem ter efeitos protetores, relacionando-se com fatores de 

resiliência (Sanson, Hemphill & Smart, 2004) e elevados níveis de frustração, parecem estar 

relacionados com baixos com fatores de resiliência, perante situações consideradas 

ameaçadoras do seu bem-estar. A frustração pode afetar positivamente o comportamento 

antissocial (Caspi, Moffitt, Newman & Silva, 1996). 

O controlo com esforço foi outra dimensão do temperamento que se manifestou 

significativamente mais elevada no grupo de vítimas. O controlo com esforço inclui a 

capacidade de regular a atenção e de inibir ou ativar determinado comportamento necessário 

para se adaptar ao contexto (e.g., não interromper os outros), inclui a capacidade de inibição 

de um comportamento desapropriado (Evans & Rothbart, 2007; Rothbart, 2011b). De acordo 

com Hoyle (2010), o controlo com esforço, relacionado com a autorregulação, supõe um 

aumento da capacidade individual de adiar a gratificação e uma diminui a probabilidade de 

agir de forma impulsiva e/ou em resposta a pressões externas. Com efeito, estes resultados 

parecem estar associados com o comportamento de vitimização. Hoyle (2010) acrescenta que 

indivíduos com elevado controlo inibitório (uma subdimensão do controlo com esforço), 

lidam com desafios de regulação e gestão de medo e ansiedade, perante um contexto de 

surpresa e de não-familiaridade. Sugimura e Rudolph (2012) relacionam o baixo controlo 

inibitório com o comportamento de agressão, como resposta de retaliação à violência. 

A afiliação apresentou, igualmente, pontuação superior para as vítimas de violência 

escolar. Esta dimensão é composta por três subdimensões (afiliação, sensibilidade ao prazer e 



69 
 

sensibilidade percetiva) e é entendida como uma necessidade para estar com outras pessoas, 

partilhar atividades e receber atenção (Ellis, 2002). Segundo Ellis e Rothbart (2001) e 

Rothbart (2012), a afiliação está positivamente relacionada aos problemas de internalização, 

associada com o humor depressivo e um menor nível ao comportamento agressivo.  

A dimensão extroversão, também se revelou significativamente mais elevada em 

adolescentes vítimas. Esta dimensão, refere-se à rapidez em iniciar uma resposta, preferência 

por atividades e situações intensas, novas situações sociais e elevado nível de atividade 

(Rothbart, 2011b). De acordo com Trofimova e Sulis (2018), a extroversão parece fundir 

várias características com diferentes etiologias psicofisiológicas, nomeadamente 

impulsividade, sociabilidade, tempo verbal-social, resistência física e busca de sensação, 

portanto, os resultados que usam a escala de extroversão têm aplicabilidade limitada.  

No que respeita à dimensão agressão, de acordo com Holt e Keyes (2004) e com 

Lagerspetz, Bjorkqvist e Peltonen (1988), níveis elevados de agressão implicam identificar, 

punir e retaliar contra agressores, o que poderá ser uma explicação para o facto de o grupo de 

adolescentes vítimas não se diferenciar nesta dimensão do temperamento. Relativamente à 

dimensão timidez, a ausência de diferenciação desta dimensão, pode ser compreendida por 

meio dos vários estudos que distinguem vários tipos de vítimas de violência de pares, que 

consideram que a timidez é apenas característica das vítimas passivas (Olweus, 1997; Orpinas 

& Horne, 2006). 

Dada a presença na literatura, de diferenças de sexo em algumas das variáveis 

estudadas, foram analisadas as comparações entre rapazes e raparigas. Os resultados 

demonstram que as adolescentes vítimas obtiveram médias significativamente superiores de 

sintomatologia de ansiedade e depressão, o que está de acordo com a maioria dos estudos que 

defendem que as raparigas vítimas de violência apresentam maior risco para sintomas de 

internalização, comparativamente com os rapazes (Fowler, Tompsett, Braciszewski, Jacques-
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Tiura & Baltes, 2009; Franzese, Covey, Tucker, McCoy & Menard, 2014; Prinstein & Aikins, 

2004). 

Relativamente às diferenças entre rapazes e raparigas para as vivências traumáticas, as 

raparigas obtiveram médias superiores nas vivências de abuso físico e de negligência física, e 

os rapazes obtiveram médias superiores nas vivências de abuso emocional e negligência 

emocional. Estes resultados divergem parcialmente dos estudos de Nolen-Hoeksema (2001), 

que indicam que as raparigas foram mais expostas ao abuso físico e sexual, e dos estudos de 

Festinger e Baker (2010), que referem que as raparigas reportam mais abuso emocional. 

No que respeita às dimensões do temperamento, com exceção do controlo ativação, os 

sujeitos do sexo feminino obtiveram médias estatisticamente superiores aos sujeitos do sexo 

masculino. Estes resultados divergem do estudo de Conceição e Carvalho (2007) em que 

apenas foi obtida uma diferença de sexo, estatisticamente significativa, na dimensão da 

afiliação. 

Os resultados obtidos neste estudo em relação à dimensão afiliação, obtiveram 

diferenças de sexo estatisticamente significativas, com as adolescentes vítimas a relatar níveis 

médios mais elevados. Estes resultados vão ao encontro das conclusões de Ellis e Rothbart 

(2001), Conceição e Carvalho (2007) e Muris e Meesters (2009), que descreveram que as 

raparigas apresentam valores mais elevados de afiliação do que os rapazes.  

Em relação à emocionalidade negativa, os resultados demonstraram diferenças 

estatisticamente significativas, com as raparigas a pontuar mais. Estes achados diferem dos 

estudos realizados por Else-Quest, Hyde, Goldsmith e Van Hulle (2006), em que 

emocionalidade negativa revelou diferenças insignificantes entre os sexos.   

O controlo com esforço, revelou-se significativamente superior nas raparigas, em 

concordância com os estudos de Else-Quest et al. (2006) que obtiveram evidências 

consistentes da maior capacidade das meninas de regular atenção e impulsos. 
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 Finalmente, a nível do controlo inibitório, as raparigas obtiveram médias 

estatisticamente superiores aos rapazes. Estes resultados condizem com o estudo de Yücel et 

al. (2012), que analisaram as diferenças de sexo relacionadas com diferentes aspetos do 

controlo inibitório, onde se verificou que as raparigas foram mais eficientes no uso do 

controlo estratégico para reduzir a magnitude de respostas conflitivas, quando comparadas aos 

rapazes, mas também se observou que não houve diferenças de sexo com relação à 

reatividade. 

Em suma, relativamente às variáveis psicológicas estudadas, foram reunidas 

evidências de que os(as) adolescentes vítimas de violência escolar apresentam maiores níveis 

de sintomatologia de ansiedade e depressão e níveis mais elevados de emocionalidade 

negativa, controlo com esforço e extroversão. Verificou-se, também, a existência de 

diferenças significativas entre rapazes e raparigas vítimas de violência escolar em todas as 

variáveis analisadas. As raparigas apresentaram níveis mais elevados em todas as variáveis, 

com exceção no controlo de ativação. Em geral, os resultados deste estudo estiveram de 

acordo com os resultados previstos e a sua discussão foi baseada na literatura e nos modelos 

teóricos explicativos. 

Implicações práticas, limitações e pesquisas futuras 

Tendo em consideração os resultados obtidos, considera-se relevante apontar eventuais 

implicações práticas para a avaliação, prevenção e intervenção nos problemas emocionais e 

comportamentais na adolescência, não descurando a referência a algumas limitações, bem 

como acrescentar pistas futuras.  

Relativamente às implicações práticas deste estudo, considera-se que o mesmo pode 

contribuir para fundamentar a criação de programas de intervenção psicológica eficazes e 

direcionados, nomeadamente programas de prevenção da violência em contexto escolar, cuja 
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finalidade visa interromper o ciclo de violência, aumentando os fatores de proteção dos(as) 

alunos(as) face aos relacionamentos interpessoais, tendo como base essencial o treino de 

competências sociais e emocionais, prevenindo a diminuição do controlo emocional, a 

sintomatologia de ansiedade e depressão, a autoculpabilização, a diminuição da autoestima, 

entre outras respostas adversas à vitimização. 

Poder-se-á considerar uma limitação deste estudo, o facto de ter sido apenas 

contemplada a violência praticada por pares. Tendo em conta a abrangência do conceito de 

violência escolar, seria interessante incluir outros atores que participam, direta ou 

indiretamente, na violência escolar, nomeadamente outros agentes da comunidade educativa e 

observadores.  

Apesar das limitações, espera-se que os resultados obtidos neste estudo possam 

contribuir para aprofundar o conhecimento sobre as características psicológicas das vítimas de 

violência escolar. A continuidade do estudo científico dedicado à violência escolar considera-

se de extrema relevância. Sugere-se, por isso, a realização de mais investigações sobre 

características psicológicas das vítimas de violência escolar, salientando a importância de 

realizar estudos com desenhos longitudinais, que contribuam para determinar se estas, e 

outras características, tornam os(as) adolescentes mais vulneráveis à vitimização ou resultam 

diretamente da vitimização. 
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