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Resumo
O bullying é um tipo de violência entre pares, que ocorre, na maioria dos casos, em
contexto escolar, quando um ou mais alunos(as) agridem ou humilham um(a) colega, de
forma intencional, repetitiva e com um evidente desequilíbrio de poderes sobre a
vítima.
O presente relatório procurou responder a três questões orientadoras: Qual a perceção
sobre bullying e aproveitamento escolar em alunos(as)? Quais as experiências de
bullying em alunos(as)? E, finalmente, como é que a Escola, e em particular a História,
podem ajudar no combate ao bullying?
Além da pesquisa bibliográfica, a metodologia utilizada baseou-se no inquérito por
questionário a um universo de 152 alunos(as) do 3.º ciclo e do ensino secundário da
Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, ao qual responderam 47 alunos(as),
com uma idade média de 15 anos. A maioria dos(as) alunos(as) (81%) acredita ter
contactado pelo menos uma vez com uma situação de bullying enquanto vítima,
agressor(a) ou testemunha. Porém, apenas 17% dos(as) alunos(as) incluiu na sua
descrição as três características distintivas deste tipo de violência. O perfil de resposta
mais frequente (36%) foi o de testemunha. As vítimas foram unânimes em referir
consequências emocionais, só metade reconheceu efeitos ao nível escolar e uma
minoria confirmou efeitos ao nível social. Além disso, quase 1 em cada 3 alunos revelou
já ter abordado o tema bullying na disciplina de História.
É imperativo que todas as escolas tenham um plano para combate ao bullying que seja
adaptado às especificidades desse estabelecimento escolar, dirigido a toda a
comunidade educativa (alunos, professores e funcionários). No futuro, ações mais
abrangentes, ao nível da família e da comunidade envolvente, poderiam combater o
bullying, de forma mais sustentável, contribuindo para a construção de uma sociedade
sem violência.

Palavras-chave: bullying; aproveitamento escolar; alunos; escola; professores.
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Abstract
Bullying is a type of violence among peers, which occurs mainly in school environment.
It happens when one or more students attack or humiliate another in an intentional and
repetitive way. Another distinctive feature of bullying behaviour is a clear imbalance of
power between the aggressor(s) and the victim.
The present report aimed to answer three guiding questions: What is the perception
about bullying and academic achievement among students? What are the experiences
of bullying among students? And finally, how can School, and particularly the subject of
History, help to fight bullying?
Besides the bibliographic research, this report’s methodology was based on a
questionnaire proposed to a population of 152 students of both the 3th cycle of basic
education and secondary level that attended Escola Básica e Secundária Rodrigues de
Freitas. 47 of these students answered the questionnaire, the average of their ages
being 15 years old.
Most of the students (81%) believe that they have been involved in a bullying event at
least one time, as a victim, bully or witness. However, only 17% of the students described
all the three main distinctive criteria of this type of violence. The most frequent answer
profile was witness-related (36%). Victims were unanimous in referring emotional
consequences, only half recognized the effects on an academic level and a small amount
confirmed impacts on a social level. Additionally, almost 1 in 3 students confirmed that
already had talked about bullying at History classes.
It’s imperative that all schools implement a bullying fighting program, adapted to the
specific necessities of that particular institution, directed to all the educational
community (students, teachers and staff). In the future, wide-ranging actions, at family
level and surrounding community, could help fight bullying in a more sustainable way,
contributing to the construction of a non-violent society.

Key-words: Bullying; academic achievement; students; school; teachers.
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Introdução
Arrancava o ano letivo de 2019/2020 e eu já tinha a certeza que começava ali uma
grande aventura. Dar aulas excedeu todas as expectativas, para melhor!
Por essa altura ainda não tinha tema para este relatório, mas defini previamente alguns
critérios que me ajudaram na decisão: pretendia abordar um tema atual, que em certa
medida fosse relevante e transversal a todo o sistema educativo, e que pudesse ter
alguma aplicabilidade prática na docência.
A ideia de desenvolver o relatório de estágio sobre o fenómeno do bullying surgiu, mais
tarde, com o decorrer do estágio na Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas. O
tema acabou por surgir naturalmente numa simples conversa com os meus colegas,
enquanto confessava que, nos meus tempos de meninice, na escola que frequentava,
assisti variadíssimas vezes a humilhações de colegas por parte de outros colegas e que,
apesar de sentir que era uma tremenda injustiça, nunca reagi. Em primeiro lugar, porque
tinha medo dos agressores (que eram maiores que eu!), em segundo lugar porque não
sabia como lidar com a situação, nem o que fazer. Sentia medo, injustiça e impotência
perante o que via. Foi esta (tardia) confissão que inspirou o tema deste relatório.
Hoje, enquanto pai de duas crianças que não tardam a iniciar o seu percurso escolar, o
fenómeno do bullying reveste-se de uma nova preocupação que não tinha naquela
altura, que é a de proteger os meus filhos de ambientes violentos.
Assim como eu não soube o que fazer naquela altura, talvez muitos alunos(as) também
não saibam o que fazer nestas situações. É, por isso, importante conhecer o bullying
para saber como agir. Daí surgiu o tema tema deste relatório, “bullying: conhecer para
agir”.
No que diz respeito à atualidade do tema, relevância e aplicabilidade na docência, sendo
o bullying um fenómeno que é amplamente difundido pelos meios de comunicação
social, que atravessa toda a comunidade escolar a nível mundial e que tem um forte
impacto no aproveitamento escolar, parece-nos de extrema pertinência abordar, pensar
e compreender esta questão.
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Os meios de comunicação social dão visibilidade ao fenómeno do bullying e às suas
consequências, para os envolvidos e para as suas famílias. A título de exemplo, no dia 7
de janeiro de 2020 o Jornal de Notícias1 deu voz ao pai de uma vítima de bullying na
região de Valongo que, frustrado perante a situação, constatava: “Não posso obrigar o
meu filho a ir à escola se ele é agredido”. Quando relatou o problema à Escola, a
instituição escusou-se a agir pelo motivo de não ter uma direção, tendo solicitado que
o pai se queixasse ao respetivo Agrupamento. O Ministério da Educação confirmou ao
Jornal de Notícias que neste caso foi aplicada ao agressor "uma medida disciplinar
sancionatória grave", a qual, de acordo com o pai da vítima, se traduziu em três dias de
suspensão, tendo o agressor voltado à escola após esse período e tendo continuado a
aterrorizar a vítima.
Este é apenas um exemplo, entre tantos, que revela a burocracia, a frieza e a
incapacidade das instituições de ensino em lidar com este problema de forma eficaz e
assertiva. Este caso foi dado como “resolvido” na secretaria com a aplicação de um
castigo inconsequente, sem conseguir mudar o comportamento do agressor e sem
proteger a vítima. A vítima é que acabou por ser penalizada: pelo agressor, que continou
a aterrorizá-la na escola; pelos(as) colegas que não agiram; pela escola que não
conseguiu estancar a situação; provavelmente viu o seu aproveitamento escolar
comprometido; e ainda poderá ter de mudar de escola e de rotinas. Cria-se assim um
ciclo de injustiça.
É necessário um programa normativo que funcione como um guia orientador para todas
as escolas, bem como a criação de ferramentas para que cada escola consiga mediar os
seus conflitos, proteger as vítimas e “neutralizar” os(as) agressores(as).
Outro artigo, publicado pelo Diário de Notícias2 no dia 20 de junho de 2020, dá-nos conta
dos efeitos da pandemia de covid-19 sobre o bullying, constatando que a “pandemia

1

SOARES, Célia - "Não posso obrigar o meu filho a ir à escola se ele é agredido". JORNAL DE NOTÍCIAS.
07 Janeiro de 2020. [Consult. 30 Jul. 2020].
Disponível na internet: <URL: https://www.jn.pt/local/noticias/porto/valongo/nao-posso-obrigar-omeu-filho-a-ir-a-escola-se-ele-e-agredido-11677738.html
2
INÁCIO, Ana Mafalda – Pandemia trava bullying nas escolas, mas PSP ainda registou 115 casos. DIÁRIO
DE NOTÍCIAS. 20 de Junho de 2020. [Consult. 30 Jul. 2020].
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trava bullying nas escolas”. Mas, ainda assim, registaram-se 115 casos de bullying. A
verdade é que o confinamento reduziu o contacto social e presencial que é necessário
para que o bullying ocorra, mas manteve-se o espaço virtual, que é o palco do fenómeno
mais recente, o ciberbullying.
A mesma notícia dá ainda conta de números verdadeiramente assustadores,
sustentando-se no relatório da UNICEF: “38% dos alunos portugueses entre os 13 e os
15 anos admite ter sido vítima de bullying”. Ainda assim, visto que a grande maioria das
vítimas “não denuncia a situação, sofre em silêncio”, os números reais serão, com toda
a probabilidade, substancialmente superiores aos números referidos pelo relatório da
UNICEF.
Mas não é só ao nível noticioso e informativo que o fenómeno do bullying é dissecado.
Também é um tema abordado em filmes e séries, o que contribui para sensibilizar o
grande público. Prova disso foi popularidade conquistada pela série “Thirteen Reasons
Why” distribuída pela NETFLIX. A história teve origem no romance bestseller de Jay
Asher, publicado em 2011, e foi adaptada para série televisiva em 2017 por Brian Yorkey.
A série conta a trágica história de Hannah Baker que acaba por cometer suicídio depois
de ter sido repetidamente vítima de bullying na sua escola. Antes de pôr termo à sua
vida, a jovem grava treze cassetes de vídeo, uma para cada colega que ela considera
serem os principais responsáveis pela sua fatídica decisão. O grande sucesso que o
romance e a série atingiram é um forte indicador da relevância do tema.
Verificamos que o fenómeno do bullying em contexto escolar é um tema relevante, atual
e muito difundido pelos meios de comunicação social, pelas redes sociais e até pelo
entretenimento, porém, poucas pessoas conhecem verdadeiramente o problema e
sabem lidar com ele, dois fatores determinantes que poderiam sem dúvida contribuir
para a redução deste fenómeno que assombra alunos, professores e encarregados de
educação.

Disponível na internet: <URL: https://www.dn.pt/edicao-do-dia/20-jun-2020/pandemia-trava-bullyingnas-escolas-mas-psp-ainda-registou-115-casos-12332557.html
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Saberão os(as) alunos(as) o que é bullying? Fala-se de bullying nas aulas? Os(as)
alunos(as) sabem como agir? Como se sentem as vítimas de bullying no plano
emocional? Conhecer melhor esta realidade é sem dúvida a minha grande motivação.
Feito este prelúdio, cabe agora explicitar as questões que norteiam este relatório. Tendo
como tema central o “bullying: conhecer para agir”, optei por uma abordagem em duas
dimensões: conhecimento e ação.
Na dimensão do conhecimento, coloco duas questões:


Qual a perceção sobre bullying e aproveitamento escolar em alunos(as)?



Quais as experiências de bullying em alunos(as)?

Na dimensão da ação, coloco uma questão:


Como é que a Escola, e em particular a História, podem ajudar no combate ao
bullying?

Para responder a estas questões recorri ao levantamento bibliográfico do tema,
contrapondo com um estudo de caso em alunos(as) do 3.º ciclo e do ensino secundário
da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas.
O presente relatório está estruturado em dois grandes grupos – o enquadramento
teórico e o enquadramento metodológico – culminando com as considerações finais.
O enquadramento teórico agrega a pesquisa bibliográfica e tem por objetivo estabelecer
o estado da arte sobre o que é o bullying e quais as principais estratégias de combate
ao bullying por parte das escolas. É importante indicar que o ciberbullying não é
aprofundado neste relatório, porque apesar de apresentar características idênticas, a
sua manifesta complexidade exige um tratamento diferenciado do bullying. O
enquadramento teórico subdivide-se em quatro subcapítulos: o primeiro é dedicado à
definição do conceito de bullying; o segundo é dedicado à descrição dos perfis dos
intervenientes (vítimas, agressores e testemunhas); o terceiro aborda quais as
consequências para vítimas e para agressores; e o quarto aborda o papel que a escola
pode desempenhar no combate ao bullying, particularizando na disciplina de História.

16

O enquadramento metodológico agrega o estudo de caso na Escola Básica e Secundária
Rodrigues de Freitas, incluindo a metodologia e respetiva análise de resultados. Esta
parte subdivide-se em seis subcapítulos: o primeiro é dedicado à caracterização da
Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, onde decorreu o estudo; o segundo
explica como foi construída a ferramenta de investigação – inquérito por questionário –
passo a passo; o terceiro explora as condições da aplicação do referido questionário; o
quarto dedica-se à caracterização das turmas; o quinto dedicou-se à análise das
informações recolhidas; e no sexto e último capítulo são afloradas algumas limitações
do estudo, bem como sugestões de melhoria.
O relatório culmina com as considerações finais, traçando as conclusões gerais que se
retiram do levantamento bibliográfico e do estudo de caso e estabelecendo reflexões
para o futuro.
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1. Enquadramento teórico: Compreender o fenómeno do
bullying
O enquadramento teórico agrega a pesquisa bibliográfica efetuada no sentido de dar
maior consistência ao objeto de estudo, à elaboração dos instrumentos de pesquisa e à
reflexão sobre os resultados obtidos.
O bullying é um fenómeno que afeta crianças e adolescentes que frequentam as escolas
de todo mundo, independentemente da localização, contexto social, económico ou
cultural onde estão inseridas. Apesar das suas consequências devastadoras, não lhe é
dada a atenção necessária.

1.1.

Definição de bullying

Quando pesquisamos sobre os primeiros estudos sobre bullying verificamos que estes
têm origem, “[…] nas investigações sobre a palavra mobbing (assediar, cercar) que
nasceu no Norte da Europa, para designar a provocação e intimidação entre os seres
humanos” (MONTEIRO, 2012: 31). A palavra inglesa mob (multidão) associava-se, neste
contexto, a um grupo grande e anónimo de pessoas que se dedicavam à intimidação de
outros em contexto escolar. O termo mobbing foi, por sua vez, utilizado pela primeira
vez pelo etólogo Koran Lorez em 1968, para denominar um ataque coletivo de um grupo
de animais contra um animal de outra espécie, normalmente maior e inimigo natural do
grupo (MONTEIRO, 2012: 31-32).
É Dan Olweus, professor e investigador na Universidade de Bergen na Noruega, quem,
em 1978, usa o termo bullying pela primeira vez. Conforme refere Serrate: “Olweus
definiu os termos anglo-saxónicos de bully (autor da ação, agressor) e bullying (ação de
intimidar)” (SERRATE, 2014: 47).
Na década de 1970, Olweus começou a dedicar-se à investigação de problemas entre
vítimas e agressores em ambiente escolar, relatando ataques sistemáticos de crianças
“mais fortes” a crianças “mais fracas” (LORENZONI, 2012: 2). Dan Olweus é, por todo o
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trabalho desenvolvido ao longo dos anos, um dos autores de referência do assunto em
análise.
O termo bullying não tem tradução para português. No entanto, pode ser entendido
como um conjunto de ameaças e/ou atos de humilhação, exercidos através de violência
física ou psicológica, que têm como objetivo agredir ou intimidar outro indivíduo
(SANTOS, 2016: 4).
Para Olweus um indivíduo será vítima de bullying se for sujeito “repetidamente e ao
longo do tempo, a ações negativas da parte de uma ou mais pessoas” (OLWEUS, 1993:
25). Por ações negativas entenda-se: qualquer situação em que alguém, de forma
intencional e repetida, cause dano, fira ou incomode outra pessoa (NETO, 2005: 5).
Esta forma de violência difere da agressão ocasional não só pela sua persistência no
tempo, como pela desigualdade de poder entre os intervenientes. Acrescente-se ainda,
o facto de o bullying provocar mal-estar e ganho de controlo sobre outra pessoa de
forma intencional (COSTA, P. & PEREIRA, 2010: 2).
No bullying estão envolvidos agressores, vítimas, grupos de colegas, a própria instituição
escolar e as famílias dos(as) envolvidos(as). Usualmente requer o envolvimento de pelo
menos dois protagonistas: o(a) agressor(a), que inflige os atos vexativos e exerce o
controlo, e a vítima, que acaba submetida e tiranizada. Embora possam igualmente
ocorrer episódios de bullying em contexto mais alargado de grupo (COSTA, P. & PEREIRA,
2010: 2). De referir também que a escola é palco de grande parte das agressões que
constituem este fenómeno, embora isso não invalide que estes episódios se passem
noutros lugares (SMITH & BRAIN, 2000: 2).
Após esta definição genérica, podemos concluir que o bullying apresenta três
caraterísticas principais: a intencionalidade, a repetição e o desequilíbrio de poderes.
Intencionalidade, ou seja, os(as) agressores(as) agem de forma propositada, tendo o
objetivo específico de provocar mal-estar e exercer controlo sobre as vítimas. Repetição:
a vítima é regularmente humilhada, podendo esta situação durar anos. Desequilíbrio de
poderes: as vítimas não se conseguem defender por serem fisicamente e/ou
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emocionalmente mais frágeis ou por estarem frequentemente em desvantagem
numérica (AMNISTIA INTERNACIONAL PORTUGAL, 2016: 10).
Sendo o bullying um fenómeno complexo, que apresenta um sem número de
possibilidades de ocorrência, vários autores classificaram-no em duas categorias: a
direta e a indireta.
Quando falamos de bullying na forma direta referimo-nos a agressões físicas – bater,
empurrar, pontapear, ameaçar, perseguir, roubar, assediar – e agressões verbais –
insultar, gritar, humilhar, ofender verbalmente. Por outro lado, o bullying na forma
indireta engloba a disseminação de rumores depreciativos e desagradáveis tendo em
vista a discriminação e exclusão da vítima do seu grupo de pares. A forma indireta de
bullying é talvez a que mais danos provoca na vítima, podendo causar traumas
irreversíveis (FANTE, 2005: 50). Também Pereira refere que as formas indiretas de
bullying são mais difíceis de se identificar, produzindo efeitos mais sérios e acima de
tudo mais duradouros (PEREIRA, 2002: 29).
Smith & Sharp utilizam a mesma tipologia para distinguir as diferentes situações de
bullying. Estes autores acrescentam ainda que “as agressões físicas sejam as mais típicas
entre os rapazes, enquanto entre as raparigas as verbais são as que aparecem com maior
ênfase” (SMITH & SHARP, 1994: 26). Neto reforça esta ideia indicando que a prevalência
de bullying do tipo direto é quatro vezes superior em elementos do género masculino
(NETO 2005: 5).
Também a Amnistia Internacional está em concordância com os restantes autores no
que concerne aos dois tipos de bullying já mencionados; no entanto inclui o
cyberbullying na categoria de bullying na forma indireta.
O cyberbulling é uma forma recente de bullying que tem sido observada cada vez com
mais frequência em todo o mundo. Consiste no uso deliberado e repetido da tecnologia
da informação e comunicação (e-mails, telemóveis, redes sociais, fotos digitais, sites
pessoais) para agredir outro(s) (as). A tecnologia é assim utilizada pelo(a) agressor(a)
como um recurso para ofender, humilhar e/ou disseminar rumores depreciativos ou
caluniosos que podem por em causa a reputação e as amizades da vítima. Este tipo de
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bullying, tem-se revelado extremamente prejudicial para as vítimas tanto a nível
emocional como psicológico, tendo nalguns casos como consequência sucessivas
tentativas de suicídio e até a morte (AMNISTIA INTERNACIONAL PORTUGAL, 2016: 13).
Ainda sobre este assunto Neto refere que 14 a 23% dos(as) adolescentes
entrevistados(as) em três pesquisas, admitiram ter sido vítimas de cyberbullying (NETO,
2005:6).
Segundo o relatório da UNESCO “Behind the numbers: Ending school violence and
bullying”, que envolveu 144 países, 1 em cada 3 crianças terá sido vítima de bullying no
último mês (UNESCO, 2019: 8). Conclui-se portanto que o bullying é um problema de
grande dimensão, que afeta toda a sociedade direta ou indiretamente, tendo fortes
repercussões sobre quem agride, quem sofre e quem assiste a este fenómeno.
Conforme refere Vieira: “[…] a vida futura dos agressores e das vítimas também fica
comprometida. Os agressores tendem a recorrer à violência para chegarem onde
querem, e as vítimas tendem a revelar insegurança na sua relação com os outros”
(VIEIRA,2013: 20).
Como última consideração: há quem considere o bullying uma preparação para a vida e
algo inevitável ou mesmo necessário para se crescer. Contudo, estão a confundir o
conceito de conflito com o conceito de bullying. O conflito, sendo um episódio isolado
que ocorre devido a uma divergência pode ser benéfico para o desenvolvimento. Isto
porque possibilita que se adquiram competências que permitem a resolução do mesmo
de uma forma civilizada e justa. No bullying essa igualdade de poder entre os
intervenientes é inexistente, logo as consequências de situações dessa natureza serão
sempre negativas. Não podemos considerar o bullying uma preparação para a vida
quando este fenómeno pode culminar em consequências tão trágicas como o suicídio
(MONTEIRO, 2012: 41).
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1.2.

Identificar qual o perfil das vítimas, agressores(as) e

testemunhas
Independentemente das diferenças entre cada caso, podemos categorizar os(as)
envolvidos(as) em situações de bullying de acordo com o papel que desempenham
nessa mesma situação. Assim sendo, os intervenientes podem ser classificados como:
vítimas, agressores ou testemunhas. Não há evidências que permitam prever que
posição adotará cada aluno(a), uma vez que esta poderá ser alterada de acordo com as
circunstâncias (NETO, 2005: 5).

1.2.1.

Agressores(as)

Conforme o nome indica, o(a) agressor(a), ou bully, é o(a) autor(a) dos comportamentos
violentos que visam provocar sofrimento à(s) vítima(s).
Um(a) bully é geralmente alguém que demonstra ter um grande desejo de obtenção de
poder e que sente prazer em exercer domínio sobre outro(s) (as). Por norma, sente uma
grande satisfação pessoal ao praticar atos de bullying uma vez que beneficia
diretamente deles. Estes benefícios traduzem-se no respeito dos pares e/ou na
obtenção de bens materiais que lhe são desejáveis (SMITH & SHARP, 1994: 6-10).
Neto corrobora esta ideia referindo ainda que o(a) bully é normalmente um elemento
popular entre os seus pares, é impulsivo(a), adota diversos comportamentos
antissociais, é agressivo(a) e encara a agressividade como uma característica positiva,
tem uma autoestima elevada, é geralmente mais forte fisicamente que a sua vítima e
tem mais propensão à adoção de comportamentos de risco e ao abandono escolar
(NETO, 2005: 8).
No que diz respeito à autoestima do(a) agressor(a) a Amnistia Internacional alerta para
o facto de esta apenas parecer elevada. Na realidade, segundo esta organização, o(a)
bully é usualmente uma pessoa insegura, com baixa tolerância à frustração, que apenas
se mostra aos outros como sendo muito segura de si (AMNISTIA INTERNACIONAL
PORTUGAL: 14).
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Por sua vez Monteiro destaca as baixas competências sociais dos(as) bullies afirmando
que estes(as) têm dificuldade em fazer amigos, apesar de também referir que os(as)
agressores(as) têm melhor relação com os seus pares do que as vítimas (MONTEIRO,
2012: 40).
Santos acrescenta outras características comuns aos(às) agressores(as), a saber: são
pessoas que apenas se importam consigo próprias, têm necessidade de chamar atenção,
demonstram pouca ou nenhuma empatia pelas suas vítimas, são arrogantes e sentemse superiores aos seus pares (SANTOS, 2016, p. 6).
De referir, por fim, que traçar um perfil de bully tendo em conta o género pode revelarse enganador. Embora haja estudos que indiquem que a maioria de atos de bullying é
cometida por crianças ou adolescentes do sexo masculino isso não indica
necessariamente que os meninos /rapazes são mais agressivos. A conclusão que
podemos retirar desta informação é a de que há mais probabilidade de um individuo do
género masculino adotar este tipo de comportamentos. Para além disso também há que
ter em consideração o facto de as meninas/raparigas darem preferência ao bullying
indireto, e, sendo este tipo de bullying mais subtil é também mais difícil de detetar
(OMS, 2004: 142).
Mas o que leva uma criança a tornar-se um(a) agressor(a)?
Lorenzoni indica quatro grupos de fatores que promovem o desenvolvimento e
manutenção de comportamentos de bullying. São eles: os fatores biológicos, de
personalidade, cognitivos e ambientais (LORENZONI, 2012: 4).
O fator biológico está relacionado com a predisposição biológica à agressividade, sendo
que o sexo masculino apresenta maior tendência para adoção de comportamentos
violentos em todas as culturas.
Note-se que na análise das diferenças entre género deve-se ter em conta tanto as
caraterísticas biológicas do indivíduo como as culturais. Culturalmente espera-se que
indivíduos do género masculino sejam fortes, apresentem um temperamento agressivo
e que usem essa agressividade para atingir os seus objetivos. Já dos indivíduos do género
feminino espera-se delicadeza, docilidade, passividade, obediência e sensibilidade.
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Seguindo esta linha de pensamento, é plausível afirmar-se que as crianças apreendem
e reproduzem os padrões comportamentais e culturais afetos às estruturas sociais em
que estão inseridas. Desta forma, “as influências socioculturais e históricas relacionamse com a aprendizagem vicária, onde rapazes e raparigas manifestam-se de formas
distintas quanto ao bullying, sendo que as meninas utilizam modos mais subtis, porém,
não menos prejudiciais” (LORENZONI, 2012: 5).
Já o fator inerente à personalidade revela que os agressores são pessoas insensíveis e
cruéis, demonstrando pouca empatia pelas suas vítimas. De salientar também a clara
satisfação que obtém ao perpetrar ações de bullying (LORENZONI, 2012: 4).
O fator cognitivo realça a incapacidade de resposta que o(a) agressor(a) apresenta
perante situações agressivas. “Os agressores tornam-se agressivos, devido a um
desajuste baseado na codificação da informação enviesada que condiciona a elaboração
de respostas alternativas. Estas ausências de respostas expressam-se na dificuldade de
ação perante problemas interpessoais” (LORENZONI, 2012: 4). Neto acrescenta outras
características cognitivas que também influem na adoção de comportamentos
agressivos. São elas: a impulsividade, a hiperatividade, as dificuldades de atenção, os
distúrbios comportamentais, o desempenho escolar deficiente e a baixa inteligência
(NETO,2005: 7).
Por último, debrucemo-nos sobre o fator ambiental. Este fator prende-se com a
influência familiar no comportamento do indivíduo. Se mais uma vez tivermos em
consideração a aquisição de padrões comportamentais através da imitação daquilo que
vivencia, podemos aferir que uma criança que cresça num ambiente familiar agressivo
tem maior probabilidade de se tornar agressiva (LORENZONI, 2012: 4).
Vários autores sublinham que as condições familiares adversas aparentam ser um fator
que pode contribuir decisivamente para favorecer a agressividade nas crianças. Os(as)
agressores(as) tendem a pertencer a famílias desestruturadas onde existe uma grande
distância emocional e dificuldade em partilhar sentimentos de carinho ou afeto. São
crianças que são usualmente criticadas pelos pais e onde a violência emocional e física
é vista por todos os elementos da família como sendo um meio legítimo de resolução
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de conflitos (MONTEIRO, 2012: 39). Os pais, ao afirmarem o seu poder de formas
desadequadas como sejam os maus-tratos físicos ou o excesso de permissividade
conduzem a criança a adotar uma postura mais violenta e por isso mais propensa ao
bullying (NETO, 2005: 7).
O estudo do fenómeno do bullying, e dos seus intervenientes levou a uma categorização
dos agressores:
Olweus faz a distinção entre dois tipos de agressores: o agressor passivo e o agressor
típico.
Os agressores passivos geralmente são sujeitos inseguros e ansiosos que não tomam a
iniciativa de praticar atos de bullying. Apesar disso, perante uma situação dessa
natureza, são capazes de se juntar ao agressor típico incentivando-o, encorajando-o e
reforçando o seu comportamento (OLWEUS,1993: 54). Neto refere duas razões que
levam os bullies passivos a atuar desta maneira: a primeira, por medo do agressor e a
segunda pelo prazer de pertencer ao grupo dominante (NETO, 2005: 7).
Quanto aos agressores típicos Olweus realça a sua atitude combativa em ambiente
escolar. Em geral, são indivíduos que têm maior “tendência para a violência e para o uso
de meios mais violentos que os outros alunos. São caracterizados pela sua impulsividade
e uma necessidade imperiosa de dominar os outros.”. Olweus também menciona que
os comportamentos de bullying podem ser reforçados com a presença de bullies
passivos. Desta forma a responsabilidade deste tipo de atos é dissolvida por um grupo
maior, aumentando o sentimento de impunidade do agressor típico (OLWEUS, 1993:
56).
A figura do agressor passivo também é descrita por Salmivalli et al (citado por Smith &
Brain) com a nomenclatura follower bully. Esta autora, no entanto, não classifica
taxativamente a figura de follower bully como sendo um agressor, referindo-o como
sendo um dos quatro papéis possíveis que o grupo de pares pode adotar para além do
de vítima e ringleader bully – o agressor típico na conceção de Olweus (SMITH & BRAIN,
2000: 4).
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Apesar da pertinência destas tipologias Carpenter & Fergunson, citados por Santos,
alertam-nos para o facto de os agressores poderem assumir todas os tamanhos e feitios
(SANTOS, 2016: 5). Devemos por isso estar cientes de que nenhuma criança está livre
de se tornar agressiva e de que as circunstâncias que a rodeiam desempenham um papel
fulcral na aquisição deste tipo de comportamentos.

1.2.2.

Vítimas

Considera-se vítima ou alvo o(a) aluno(a) exposto(a), de forma repetida e persistente no
tempo, a ações negativas perpetradas por um ou mais agressores (NETO, 2005: 5).
As vítimas de bullying são normalmente crianças pouco assertivas e com baixo domínio
de competências sociais, pelo que apresentam dificuldades de interação com os seus
pares sendo muitas vezes excluídas do convívio social. Para além disso são, por norma
medrosas, ansiosas e têm falta de confiança em si mesmas (PEREIRA, 2002: 71).
A Amnistia Internacional acrescenta outras características comuns às crianças vítimas
de bullying como sejam: a baixa autoestima a timidez e o facto de serem consideradas
pelos(as) agressores(as) como fisicamente mais frágeis (AMNISTIA INTERNACIONAL
PORTUGAL, 2016: 14).
Neto sublinha que algumas características físicas, emocionais ou comportamentais
podem dificultar a integração da criança no grupo de pares e torná-la mais vulnerável à
ocorrência destes atos. A diferença é muitas vezes intolerada pelos(as) agressores(as),
funcionando como fator motivacional para que as agressões ocorram (NETO: 2005, 8).
Beane também reforça esta ideia discriminando algumas características que podem
contribuir para a ocorrência destes atos. Por exemplo, a vítima: é mais alta ou mais baixa
que os colegas; usa óculos; tem uma compleição física mais frágil; é desastrada e não
manifesta interesse por desportos físicos; é inteligente e bem vista pelos professores;
pertence a uma minoria étnica religiosa ou racial; é portadora de deficiência (BEANE,
2003: 13).
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Se nos debruçarmos sobre que fatores podem contribuir para que uma criança se torne
um alvo de bullying, Neto aponta para a falta de estudos precisos sobre métodos
educativos familiares que conduzam a este fenómeno. Porém, identifica alguns
comportamentos facilitadores como: o tratamento infantilizado da criança ou
adolescente, que impede um desenvolvimento psíquico e emocional saudável, ficando
a maturidade da criança aquém do aceite pelo grupo; a proteção excessiva por parte
dos pais, que gera dificuldades tanto para enfrentar novos desafios como para se
defender de forma autónoma; e o excesso de críticas por parte da família (NETO, 2005:
12).
Especialistas, através de estudos e pesquisas já realizadas nesta área, classificaram as
vítimas como provocadoras e passivas.
Para Beane, uma vítima provocadora é aquela que instiga e insulta o(a) agressor(a),
atraindo a sua atenção e consequentemente fazendo de si mesma um alvo. Este tipo de
vítima não só manifesta uma atitude desafiadora perante o(a) bully como também
retalia as agressões de que é vítima. No entanto não tem capacidade para se defender,
acabando subjugada pelo(a) agressor(a). São indivíduos frequentemente rejeitados
pelos pares o que pode levar a comportamentos agressivos da sua parte (BEANE, 2003:
18). Na sequência deste raciocínio, Santos alerta-nos para o facto de muitas vezes este
tipo de vítima se tornar num(a) agressor(a). Esta transformação de papéis surge como
forma de compensação aos abusos sofridos. A vítima provocadora é então impelida a
procurar outras vítimas mais frágeis e vulneráveis do que ela própria (SANTOS, 2016: 7).
Monteiro afirma que vítimas provocadoras estão muitas vezes associadas a fatores
ambientais desajustados. Consideram a escola desagradável e o seu “[…] padrão de
comportamento desregulado pode ser resultado de exposição a violência e abusos em
casa, de pais punitivos, agressivos ou que rejeitam. Estão mais envolvidos que os
restantes grupos em episódios violentos fora da escola. Estão associados a
comportamentos de risco e a níveis socioeconómicos mais baixos” (MONTEIRO, 2012:
40).
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Quanto às vítimas passivas Beane descreve-as como sendo solitárias, ansiosas e
sensíveis. Têm baixo domínio de competências socias o que as leva tanto a ter poucos
amigos como não reagir de forma rápida às situações que vivenciam (BEANE, 2003: 2324). Monteiro destaca as razões pelas quais a vítima não se consegue defender referindo
que esta pode estar em minoria, ser mais pequena que o agressor ou por outro lado ser
mais fraca psicologicamente que este (MONTEIRO, 2003: 24-26).
Finalmente gostaríamos de referir uma última característica comum à generalidade das
vítimas. Falamos do facto de serem silenciosas no que concerne às agressões de que são
alvo, por medo ou vergonha. Esta cultura do silêncio beneficia o agressor que se sente
legitimado pela falta de ação dos colegas, da Instituição de Ensino e, em última análise,
da comunidade (SANTOS, 2020, p. 6).

1.2.3.

Testemunhas

De uma forma geral entende-se por testemunha aquele que assiste a um episódio de
bullying. No entanto, a posição que adota perante estas situações acaba por ser
determinante para a sua designação mais concreta.
A maioria dos(as) alunos(as) não se envolve diretamente em atos de bullying. As
testemunhas são, portanto, o maior grupo de intervenientes deste fenómeno.
Geralmente remetem-se ao silêncio por receio de retaliações ou por não saberem como
agir/reagir, face às situações de bullying que presenciam na escola. Grande parte das
testemunhas sente empatia pelas vítimas, condenando o comportamento dos(as)
autores(as) das agressões e desejando que os(as) professores(as) intervenham com
maior eficácia nos conflitos violentos e repetitivos a que assistem diariamente nas
escolas que frequentam (NETO, 2005: 7-8).
Barros também salienta o facto de o silêncio ser a reação mais comum das testemunhas,
referindo ainda o extremo mal-estar que estes elementos sentem ao serem
repetidamente expostos a este tipo de ocorrências (BARROS, 2009: 8).
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A Amnistia Internacional classifica as testemunhas em quatro tipos: Seguidores;
apoiantes; observadores e defensores.
Os seguidores são crianças ou jovens que se associam ao líder e o acompanham. Fazemno, ou por medo do(a) agressor(a) ou porque de algum modo sentem empatia pelo
poder que o(a) mesmo(a) tem entre os pares. Por norma não participam diretamente
nos atos agressivos, mas incentivam-nos. O(a) apoiante é aquele(a) que por norma não
acompanha o(a) agressor(a) regularmente, que não é vítima nem próximo do(a)
agressor(a); porém quando esporadicamente assiste a um episódio de bullying mantém
uma posição de incentivo ao comportamento agressivo. O(a) observador(a) é a criança
ou jovem que evita o envolvimento em qualquer situação de bullying. Este tipo de
testemunha apesar de sentir empatia pela vítima e não concordar com situação a que
assiste não intervém nem denuncia o(a) agressor(a) por medo de represálias. Por último,
surge o(a) defensor(a). Esta criança ou jovem, perante uma situação de bullying
identifica-se com a causa da vítima e tem a capacidade de intervir, manifestando o seu
desagrado com a situação de agressão. Os(as) defensores(as) podem ter a capacidade
de proteger a vítima e eventualmente retirá-la da posição de perigo (AMNISTIA
INTERNACIONAL PORTUGAL, 2016: 14).
Recordemo-nos que Salmivalli distinguiu quatro papéis possíveis de adotar quando
falamos do envolvimento do grupo de pares em situações de bullying para além do de
ringleader bully e vítima. São eles o de follower bully – já mencionado anteriormente –
o de reinforcer, o de bystander e o de defender (SALMIVALLI, 2009: 3). Estes sujeitos
correspondem respetivamente às figuras de seguidores apoiantes observadores e
defensoras descritas pela Amnistia Internacional. Surgem-nos, porém, algumas
interrogações: até que ponto é que a posição de seguidor(a)/follower bully e a de
apoiante/reinforcer pertencem à categoria de testemunhas? Não faria mais sentido
classificá-las como pertencentes à categoria de agressores?
Sobre as testemunhas do tipo defensor podemos mencionar que é raro existirem.
Geralmente o grupo das testemunhas vive num clima de medo que os demove de reagir
ou, por outro lado, os impele a fazer parte do grupo do(a) agressor(a) (SERRATE, 2014:
87).
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De realçar, por fim, a importância das testemunhas na luta contra o bullying.
Vieira realça o sentimento de impunidade dos(as) agressores(as), que partem do
princípio de que as suas atitudes não serão punidas, uma vez que as vítimas e os
observadores raramente denunciam estes comportamentos (VIEIRA, 2013: 22).
As vítimas encontram-se numa posição de grande vulnerabilidade. As testemunhas são
por isso o grupo que revela um maior potencial para agir na prevenção e no combate ao
bullying, relatando e não tolerando comportamentos agressivos de que tenham
conhecimento (VIEIRA, 2013: 27). Salmivalli concluí que os episódios de bullying
aumentam se o grupo de testemunhas reforçar positivamente o comportamento do(a)
agressor(a), mas o efeito oposto pode ser verificado, caso as testemunhas adotem uma
postura defensiva da vítima (SALMIVALLI, 2009: 3).
Assim sendo, a atenção face a este tipo de alunos(as) não deve ser descurada pela
escola, cabendo ao professor conseguir movê-los(las) para que atuem em situações de
bullying, oferecendo-lhes, por exemplo, sugestões específicas, como recusar participar
e recusar assistir, por forma a poder reduzir-se significativamente estes episódios
(BEANE, 2006: 88).

1.3.

Compreender as consequências do bullying nas vítimas,

nos(as) agressores(as) e no aproveitamento escolar.
O bullying apresenta consequências nefastas imediatas com implicações a longo prazo,
gerando problemas académicos, sociais e afetivos. Estes problemas tendem a agravarse consoante a maior frequência, severidade e duração dos atos praticados. Embora o
bullying afete todos os envolvidos são as vítimas quem mais sofrem com este tipo de
situações, por vezes até para além do contexto escolar (FANTE, 2005: 79).

1.3.1.

Consequências para as vítimas

Pereira pinta um quadro devastador quando descreve as consequências do bullying para
as vítimas: “Vidas infelizes, destruídas, sempre sob a sombra do medo; perda de
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autoconfiança e confiança nos outros, falta de autoestima e autoconceito negativo e
depreciativo; falta de concentração; morte (muitas vezes suicídio ou vítima de
homicídio); dificuldades de ajustamento na adolescência e vida adulta, nomeadamente
problemas nas relações íntimas” (PEREIRA, 2002: 25).
De facto, são vários os autores que apontam para um sem fim de consequências
negativas que podem advir deste fenómeno.
Smith & Sharp também referem a falta de autoestima como um dos efeitos do bullying
acrescentando que a sua diminuição pode ter efeitos a longo prazo. As vítimas podem
apresentar ainda diversos sintomas físicos, como sejam dores de cabeça ou dores de
barriga. Para além destes sintomas, é também possível que a vítima tenha pesadelos,
problemas de aprendizagem, se isole do grupo de pares, revele tendência para o
abandono escolar, ou em última instância o suicídio (SMITH & SHARP, 1994: 47). Olweus
adiciona o desenvolvimento de pânico, medo, distúrbios psicossomáticos, fobia social e
escolar e depressão a esta lista de consequências para as vítimas (OLWEUS, 1993: 48).
O relatório da Unesco “Behind the numbers: Ending school violence and Bullying”
constata que crianças vítimas de bullying têm cerca de duas vezes mais probabilidades
de se sentirem sozinhas, de apresentarem dificuldades em dormir e de comtemplarem
o suicídio do que crianças que não sofreram abusos deste género. Este relatório refere
ainda que as vítimas deste fenómeno têm mais tendência a adotar comportamentos de
risco – nomeadamente o início precoce da vida sexual e o consumo de álcool, tabaco e
drogas leves – do que crianças que não foram vítimas de bullying (UNESCO, 2019: 33).
Já Barros menciona os efeitos a longo prazo que as situações de bullying podem causar.
Para estes autores a rejeição social a que as vítimas estão sujeitas pode comprometer o
ajustamento na adolescência e na vida adulta (BARROS, 2005: 7-8). Concomitante, Neto
descreve os danos que podem ser provocados por estas situações, nas relações entre
pais e filhos vítimas de bullying. É frequente que as vítimas se sintam traídas quando, ao
relatarem os abusos sofridos, se vêm confrontadas com uma postura de descrença ou
falta de eficácia na resolução da situação por parte dos pais (NETO, 2005: 9).
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Finalmente de referir que as consequências decorrentes do bullying podem estar
relacionadas com alguns aspetos, como o tipo de violência (direta ou indireta) e o
género da vítima (MUSITU et. al, 2011: 58). Vieira verifica que os sintomas de depressão
e a violência indireta são mais frequentes nas raparigas. “Contudo, os rapazes quando
são alvos de agressões diretas revelam mais sinais depressivos. Isto pode ser explicado
pelo facto de os rapazes encararem este tipo de violência como uma humilhação em
comparação com as raparigas, que são mais afetadas pela agressão indireta” (VIEIRA,
2013: 26).

1.3.2.

Consequências para os(as) agressores(as)

Pereira volta a preconizar um futuro negro, desta vez, para os(as) agressores(as): "Vidas
destruídas; crença na força como solução de qualquer dos seus problemas; dificuldade
em respeitar a lei e os problemas que daí advêm, compreendendo as dificuldades na
inserção social; problemas de relacionamento afetivo e social; incapacidade ou
dificuldade de autocontrolo e comportamentos antissociais" (PEREIRA, 2002: 25).
Barros corrobora as afirmações de Pereira mencionando ainda que é o fator ambiental
que envolve os(as) agressores(as) – lembremo-nos que muitas vezes pertencem a
famílias desestruturadas – que acaba por conduzi-los(as) a uma vida de prédelinquência. Mais tarde, problemas com álcool, drogas e transgressões, podem
inclusivamente culminar em detenção. A probabilidade de detenção é cerca de quatro
vezes superior nos indivíduos que estiveram envolvidos em atos de bullying em contexto
escolar, relativamente aos que não se envolveram. A partir desta informação é possível
concluir que a prática de bullying constitui um fator de risco para a delinquência
(BARROS, 2009: 10-12).
Por último mencionamos o relatório da Unesco “Behind the numbers: Ending school
violence and Bullying” que afirma que o consumo de álcool, tabaco e drogas-leves é
também mais proeminente nos(as) bullies do que nas vítimas e em crianças que não se
envolvem neste tipo de comportamentos. Para além disso, é ainda pertinente notar que
as crianças que não estão envolvidas em atos de bullying são aquelas que mais
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classificam a sua saúde como sendo excelente. Quando analisamos o grupo dos(as)
agressores(as) verificamos que só o grupo das vítimas apresenta resultados mais fracos.
Quando, por outro lado, se afere a presença de mal-estar físico e psicológico entre os(as)
estudantes as conclusões retiradas são semelhantes. O grupo de não envolvidos em atos
de bullying destaca-se por ter menos sintomas deste tipo e o grupo de agressores(as) só
é ultrapassado pelo grupo de vítimas (UNESCO, 2019: 34).

1.3.3.

Consequências para o aproveitamento escolar

Para além das consequências afetas à saúde física e mental de todos os envolvidos em
atos de bullying não podemos descurar outro domínio que sai claramente prejudicado:
o do aproveitamento escolar. A escola, sendo um lugar privilegiado para o
desenvolvimento psicossocial das crianças e adolescentes, deve proporcionar a toda a
comunidade escolar um ambiente saudável e seguro para que o processo de
aprendizagem e de aquisição de competências de socialização se faça de forma
harmoniosa. O fenómeno do bullying neste contexto compromete esse objetivo, sendo
essencial que o tratemos como um problema que em última instância prejudica não só
a equidade e a qualidade da educação como também o desenvolvimento de sociedades
pacíficas e inclusivas (UNESCO, 2019: 4).
Conforme já foi mencionado são as vítimas quem mais sofre com o fenómeno do
bullying.
Carpenter & Fergunson revelam que o bullying afeta diretamente o aproveitamento
escolar das crianças vítimas destes atos. As vítimas por estarem constantemente
expostas à humilhação e à violência, concentram-se sobretudo em encontrar
mecanismos e alternativas para escapar ao sofrimento infligido pelos(as) agressores(as).
Os alvos de bullying vivem assim num constante “estado de alerta” e as suas únicas
preocupações passam a ser controlar as suas emoções, evitar os(as) agressores(as) e
conseguir chegar a casa em segurança. O sucesso académico deixa de ser a sua
prioridade principal, não conseguindo concentrar-se nas aulas, evitando a participação
em trabalhos de grupo e atividades extracurriculares. Os pais e professores ao notar que
33

o aproveitamento escolar destes(as) alunos(as) está a decrescer tendem a pressionálo(a), o que gera ainda mais ansiedade na vítima. Em muitos casos as vítimas reprovam
de ano e acabam por desistir dos estudos precocemente, comprometendo desta forma
as suas carreiras profissionais (CARPENTER & FERGUNSON, 2009: 124).
Por todos estes motivos o aproveitamento escolar das vítimas fica seriamente
comprometido, a escola deixa de ser o local privilegiado para o desenvolvimento das
suas capacidades cognitivas, emocionais e sociais, passando a Instituição de Ensino a ser
encarada como um local onde impera o medo e o sofrimento. Alguns indicadores podem
alertar pais e docentes para o desinteresse do(a) aluno(a) em frequentar a escola como,
sentir-se fisicamente indispostos perto da hora de sair de casa ou pedir aos pais para
mudar de escola (SANTOS, 2016: 9).
Analisando os dados do relatório da UNESCO já aqui mencionado, podemos concluir que
os(as) alunos(as) que são vítimas de bullying manifestam mais interesse em desistir da
escola após a conclusão do ensino secundário do que os(as) alunos(as) que não são
vítimas de bullying. Para além disso são também as vítimas de bullying que, quando
comparadas com os(as) alunos(as) não envolvidos(as) nestes atos, se sentem mais
ansiosas antes de um teste mesmo estando bem preparadas; admitem faltar mais às
aulas; e se sentem menos ajustadas à instituição de ensino que frequentam. De referir
também que as vítimas de bullying apresentam menor pontuação quando se afere o seu
nível de aquisição de conhecimento de uma forma global. Essa pontuação tende a
diminuir consoante a frequência dos atos de bullying, ou seja, quanto mais frequentes
forem os ataques menos pontuação a vítima obterá nestes testes. Se analisarmos os
dados que se referem a disciplinas/competências concretas como sejam a leitura, as
ciências ou a matemática, as ilações voltam a demonstrar o mesmo padrão. Em todos
estes âmbitos as vítimas de bullying têm resultados mais fracos do que os(as) alunos(as)
que não são alvo deste tipo de comportamento.
Para além das consequências para as vítimas, este relatório também menciona que o
sucesso académico está intimamente ligado ao ambiente escolar, indicando que escolas
com menos disciplina e um ambiente inseguro tendem a apresentar resultados mais
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baixos, exceto quando se afere a aquisição de conhecimento de uma forma global
(UNESCO, 2019: 32-33).
Ora, sendo o bullying um fenómeno que ocorre em grande parte em contexto escolar a
luta para a prevenção e combate ao bullying é também, em grande medida,
responsabilidade das instituições de ensino. Para realizar esse trabalho com sucesso as
escolas precisam de estar cientes do seu papel, o de ensinar e educar sendo necessário
que todos os profissionais que lá trabalham estejam sensibilizados e motivados em
resgatar a dignidade e a autoestima dos alunos envolvidos no processo de bullying
(SANTOS, 2016: 10).

1.4.

Compreender qual o papel que a escola pode desempenhar

na prevenção do bullying
A escola tem um papel determinante na resolução do bullying, sendo fundamental ser
capaz de reconhecer que existe de facto um problema que precisa de ser solucionado.
Conforme afirma Barros: “[…] há que reconhecer que a violência é um problema social
e que a escola tem um papel fundamental na sua redução” (BARROS, 2009: 15). Também
a OMS corrobora esta ideia: “Na tentativa de combater estes comportamentos e
episódios é fundamental, que seja desenvolvido um trabalho na prevenção da violência
nas escolas” (OMS, 2004: 168).
O reconhecimento da existência deste problema em contexto escolar é assim o ponto
de partida para que se previna, intervenha, ou mesmo se trave possíveis
comportamentos e ações violentas que possam ocorrer neste espaço. Este é então um
passo fundamental sem o qual não poderíamos avançar para os níveis seguintes “de
diagnóstico e avaliação dos sintomas da violência escolar nas suas mais variadas formas
(bullying, indisciplina, agressividade, conflito) e de intervenção para a prevenção ao
nível da formação inicial” (PEDRO, 2007: 18).
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Mas como pode a escola contribuir para a diminuição deste fenómeno? Que estratégias
deve adotar? Que conjunto de procedimentos deve ser criado e implementado tendo
em vista este objetivo?
A Amnistia Internacional sugere que, para prevenir e/ou travar este fenómeno, cada
escola deve “[…] adotar um conjunto de medidas claras e inclusivas, que tenham como
núcleo a contribuição dos mais variados elementos da comunidade educativa
(alunos/as, professores/as, assistentes operacionais, encarregados de educação,
entidades parceiras…)” (AMNISTIA INTERNACIONAL PORTUGAL, 2016: 18). É a partir
desta base, participativa e colaborativa que se deve definir um plano de ação preventivo
tendo em vista o combate ao bullying em cada contexto. Esta definição de políticas antibullying devem tanto fazer parte do currículo como do plano anual de atividades e do
regulamento interno. A escola desempenha assim um papel fundamental no
estabelecimento de uma estratégia com práticas e regulamentos claros e acessíveis a
todos que sensibilizem e mobilizem toda a comunidade escolar não só para a contenção
do fenómeno do bullying mas também para o respeito pelos direitos humanos
(AMNISTIA INTERNACIONAL PORTUGAL, 2016: 17-19).
Carvalhosa classifica em três níveis as intervenções realizadas no âmbito das diversas
políticas anti-bullying que as escolas podem adotar – intervenção primária, secundária
e terciária.
A intervenção primária está intimamente ligada à prevenção do bullying. Ocorre no
momento em que não se verificam indícios de ocorrência de bullying em determinado
contexto escolar, tendo como principais objetivos a sensibilização de todos os agentes
educativos para o problema em causa e o desenvolvimento de competências
comportamentais ao nível físico, psicossocial e cultural que permitam lidar com este
fenómeno. A intervenção secundária ocorre quando o problema já surgiu, sendo
essencial que se travem de forma rápida e eficaz a evolução de problemas psicológicos
e educacionais que advêm destas situações. Finalmente a intervenção terciária ocorre
depois da situação de bullying ter acontecido e tem como objetivo agir de forma
proactiva junto dos grupos de risco, trabalhando com eles no sentido de minimizar e
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corrigir os comportamentos e efeitos adversos desta forma de violência (CARVALHOSA,
2010: 28-33).
Dan Olweus é o autor de um dos programas mais conhecidos e estudados na prevenção
e redução do bullying, o Olweus Bullying Prevention Program (OBPP). Conta com mais
de trinta e cinco anos de aplicação, é implementado a nível mundial e tem alcançado
resultados bastante positivos no que concerne ao combate ao bullying (HAZELDEN
FOUNDATION, 2020).
Este programa propõe uma abordagem holística deste problema e por isso define
quatro componentes de atuação. São elas: a componente da escola; a componente
individual; a componente de sala-de-aula e a componente da comunidade.
A componente da escola pressupõe: a criação de um comité coordenativo de prevenção
do bullying; a realização de formação adequada ao tema tanto para os membros desse
comité como para todo o restante corpo docente e não docente; a administração do
questionário Olweus Bullying; a promoção de reuniões de discussão entre membros do
staff escolar; a introdução de regras anti-bullying nas escolas; a revisão e redefinição do
sistema de supervisão da escola; a realização de um evento para assinalar o lançamento
do programa; o envolvimento dos pais.
Já a componente individual propõe que se supervisionem as atividades estudantis; se
garanta que todo o staff intervém, de forma imediata, no local onde ocorre a ação de
bullying; se promovam reuniões com estudantes envolvidos em situações de bullying;
se promovam reuniões com os pais dos alunos envolvidos em situações de bullying; se
desenvolvam planos de intervenção individual para os estudantes envolvidos.
Na componente de sala de aula pretende-se que se afixem e reforcem as regras antibullying; se realizem reuniões de turma de forma regular onde o assunto seja debatido;
se realizem reuniões com os pais dos estudantes.
Finalmente, na componente da comunidade Olweus propõe que se promova: o
envolvimento de membros da comunidade local no comité coordenador de prevenção
do bullying; o desenvolvimento de parcerias com membros da comunidade no apoio ao
programa; a estimulação da comunidade envolvente para que esta ajude tanto a
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espalhar a mensagem anti-bullying como a divulgar boas práticas de cidadania
(HAZELDEN FOUNDATION, 2020; OLWEUS, 2007: 5).
Conforme se pode verificar é fundamental para Olweus que o fenómeno do bullying seja
analisado de forma integral, estabelecendo ligações inter-relacionais entre todas as
partes envolvidas, descartando assim a hipótese de uma análise isolada de cada um dos
seus constituintes.
Em concordância com o autor acima mencionado está Carvalhosa que nos diz que “os
projetos de prevenção da violência e do bullying em meio escolar visam a aquisição de
comportamentos não violentos e a redução da sua prevalência na comunidade
educativa, através de uma intervenção holística, criando um ambiente escolar seguro e
amigável” (CARVALHOSA, 2010: 45).
Pedro também reforça a importância desta ideia referindo que, para alcançar o sucesso
no combate ao bullying e violência em contexto escolar, todas as intervenções de
prevenção deste fenómeno, devem ser entendidas como um processo contínuo e
permanente, dando importância ao envolvimento dos pais e de todo o universo escolar
em todo este processo (PEDRO, 2007: 19).
O envolvimento de toda a comunidade educativa é assim indispensável para a obtenção
de resultados mais eficazes no combate ao bullying. Todos os agentes educativos devem
ter em vista a redução de violência tornando-se necessário estarem sensibilizados e
capacitados para a intervenção na escola caso seja necessário. Diversas ferramentas
podem e devem ser utilizadas para a concretização deste objetivo, a saber: “projeto
educativo de escola; sensibilização e formação de professores, pais, auxiliares de ação
educativa; tempos livres na escola; monotorização dos recreios; encaminhamento e
acompanhamento de crianças vítimas e agressoras” (PEDRO, 2007: 18). Consideramos
ainda pertinentes, outras medidas que devem ser adotadas pelas diversas instituições
de ensino, tais como: assembleias de turma com um ambiente pedagógico aberto à
discussão do bullying; transmissão de valores que podem ser passados através do
currículo oculto; importância da escola não transmitir uma ideia de indiferença em
relação a situações de violência; incorporação de temáticas ligadas ao tema da violência
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entre pares em contexto escolar em áreas curriculares não-disciplinares (PEDRO, 2007:
18-19).
Por outro lado, Costa e Pereira, que também corroboram os princípios de intervenção
escolar de Olweus, destacam o papel do desenvolvimento de competências cognitivas,
emocionais e comportamentais dos estudantes, promovendo comportamentos
assertivos na resolução de problemas, com participação ativa dos alunos e o
envolvimento em atividades extracurriculares (trabalho cooperativo), realçando que
este caminho pode constituir um fator de proteção para os(as) alunos(as) (COSTA, P. &
PEREIRA, 2010: 10).
Ainda sobre o trabalho cooperativo, Vieira refere que é fundamental para evitar os
problemas de conflito, fomentar a confiança e o respeito pelo outro. De acordo com o
que já foi referido, e tendo em mente a prevenção de comportamentos de violência
entre alunos, a escola deve criar modelos/normas a serem cumpridos e respeitados com
um sistema disciplinar consistente. Os alunos devem participar ativamente na
elaboração destas normas para que assim a interiorização e consequente
responsabilização das mesmas sejam mais facilmente apreendidas por eles próprios
(VIEIRA, 2013: 40-41).
Já Barros salienta que a escola deve ouvir e dar importância aos depoimentos e
denúncias dos(as) alunos(as) quando estes(as) abordam casos de violência escolar. Além
disso, as escolas devem fazer um registo das denúncias, identificando os(as)
agressores(as) e as vítimas dos factos (BARROS, 2009: 15).
Após este registo, a escola deve concentrar-se na análise da intensidade, durabilidade e
frequência dos factos ocorridos, ao mesmo tempo que verifica se os(as) agressores(as)
e as vítimas são sempre os mesmos indivíduos. Mais uma vez somos obrigados a
destacar a importância da comunicação e articulação entre todos os envolvidos na
instituição escolar. Diretores, coordenadores pedagógicos, pessoal docente e não
docente são indispensáveis para que se tomem providências no sentido de resolução
deste tipo de ocorrências (BARROS, 2009: 15).
Outra medida interventiva que nos parece pertinente analisar é a mediação escolar.
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A mediação escolar consiste em recorrer a um elemento neutro, como um veículo
facilitador na resolução de problemas que surgem em contexto de escola; e é uma
prática usual nas escolas dos Estados Unidos, assim como em algumas escolas
europeias. Em Portugal, a mediação na resolução de conflitos é uma prática incomum e
ainda pouco estudada (VIEIRA, 2013: 51).
A figura do mediador deve ser isenta e empática com todos os intervenientes na
situação que pretende resolver. Deve procurar desenvolver competências de
comunicação sociais e afetivas que permitam a resolução de conflitos por meio da
negociação. Pode ainda trabalhar com as testemunhas dos acontecimentos de modo a
que estas colaborem na resolução dos problemas (GASPAR,2011: 199-202).
Collel e Escudé referem que a mediação pode ser utilizada como mais-valia na resolução
de comportamentos de bullying escolar. Nestes casos o mediador deve escutar
ativamente todos os envolvidos na situação, refletindo sobre as ações e consequências
dos comportamentos em análise e procurando encontrar soluções construtivas (COLLEL
& ESCUDÉ, 2003: 2-3).
Vieira também partilha da ideia de que “[…] na resolução de situações de bullying, a
mediação é benéfica pois assenta na responsabilização dos alunos, pelas suas ações”
(VIEIRA, 2013: 52).
Seguindo esta linha de pensamento, Monteiro afirma que a utilização de técnicas de
mediação de conflitos pode melhorar o clima escolar. Este autor alerta-nos para o facto
de as sanções punitivas infligidas aos(às) agressores(as) serem insuficientes e muitas
vezes motivo de insatisfação e revolta. A mediação surge então como uma melhoria
significativa na maneira de encarar este problema, criando um espaço neutro, onde a
compreensão impera e o protagonismo é dado a todos os intervenientes
independentemente do papel que tenham desempenhado na situação contribuindo
assim para um ambiente escolar saudável e harmonioso (MONTEIRO, 2012: 48).
Por fim, também nos parece importante abordar algumas iniciativas que têm vindo a ser
implementadas no combate ao bullying em Portugal.
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Neste domínio é pertinente mencionar que qualquer escola, no seu projeto educativo,
já deve sempre fazer referência ao projeto de Educação para a Saúde e evidenciar o que
faz na área da Prevenção da Violência em Meio Escolar (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
2020).
Também está no terreno o Programa Escola Segura, uma iniciativa conjunta das áreas
governativas da Administração Interna e da Educação, que visa garantir a segurança no
meio escolar e no meio envolvente, através da prevenção de comportamentos de risco
e da redução de atos geradores de insegurança em meio escolar (MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, 2020).
Recentemente o Ministério da Educação avançou com o “Plano de Prevenção e
Combate ao Bullying e ao Ciberbullying”, que incluiu a implementação da primeira
campanha “Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência” no ano letivo de 2019/2020 e
que se configura como um importante instrumento de sensibilização, prevenção e
intervenção, destinado a toda a comunidade educativa, com vista à erradicação deste
fenómeno (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2020).
A campanha “Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência” inclui o curso de formação
online “Bullying e Ciberbullying: Prevenir & Agir” promovido pela Direção-Geral da
Educação (DGE), com o objetivo de sensibilizar os participantes para a problemática do
bullying

e

do

ciberbullying,

sendo

destinado

a

professores,

educadores,

pais/encarregados de educação, psicólogos, forças de segurança ou outros profissionais
que desempenhem funções em contextos educativos, bem como a todos os
interessados nesta temática (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2020).

1.5.

O papel do professor e do ensino de História no combate ao

bullying
Nos casos de bullying, como já foi observado, os(as) agressores(as) visam a manutenção
do seu poder, através da violência e da humilhação. Em contrapartida, as vítimas sentem
receio de conviver com os(as) colegas. Já as testemunhas na maioria dos casos, não
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denunciam as agressões e humilhações das vítimas com medo que as agressões se virem
contra eles(as) e que desta forma, sejam excluídos(as) do grupo.
Neste âmbito é atribuído aos professores um papel fundamental: o de mediadores do
processo de desenvolvimento pessoal e social dos(as) seus(suas) alunos(as). Aos
professores compete a exigente tarefa de educar as crianças e jovens para serem
elementos ativos, participativos e impulsionadores da mudança e da transformação
social. Formar os indivíduos para o exercício da cidadania tem-se revelado uma questão
central no panorama educativo atual (OLIVEIRA, 2005: 54-56).
As aprendizagens essenciais evocam alguns objetivos transversais ao nível do 3.º ciclo
do ensino básico e ensino secundário, no sentido de nortear os professores de História
a sensibilizar os seus alunos para a problemática do bullying a saber:


“Desenvolver hábitos de participação em atividades de grupo, assumindo
iniciativas e estimulando a intervenção de outros.



Desenvolver a consciência dos problemas e valores nacionais, dos direitos e
deveres democráticos e do respeito pelas minorias.



Reconhecer a importância dos valores de cidadania para a formação de uma
consciência cívica e de uma intervenção responsável na sociedade democrática.



Promover uma abordagem da História baseada em critérios éticos e estéticos.



Promover o respeito pela diferença, reconhecendo e valorizando a diversidade
étnica, ideológica, cultural e sexual.



Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo a diversidade,
as interações entre diferentes culturas, a justiça, a igualdade e equidade no
cumprimento das leis” (DGE, 2018: 2-3).

O ensino da História é por isso, no nosso entender, um excelente meio de valorização e
sensibilização de valores baseados na igualdade e no respeito pela diferença, valores
necessários na compreensão e combate ao bullying.
Ginzburg sugere para o Ensino de História a utilização de testemunhos como objetos de
análise e interpretação. Este tipo de documentação histórica possui conteúdos, saberes
e sentimentos que são muitas vezes marginalizados na historiografia oficial. “O
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testemunho não consiste, propriamente, em um género discursivo próprio, tratando-se
de uma operação de escrita indissociável da relação e do compromisso com o real”
(GINZBURG, 2011: 3). Esta associação emerge com força no século XX, que é marcado
por inúmeras catástrofes sociopolíticas. A literatura de testemunho está, portanto,
intimamente ligada aos dilemas da violência, dos autoritarismos, da exclusão social de
etnias minoritárias, das inúmeras formas de ameaça à vida, concomitantemente estes
dilemas podem ser ligados aos seus movimentos de resistência (GINZBURG, 2011: 3-4).
Acreditamos que esta atitude poderia ser para nós, professores e educadores, o começo
de um processo efetivo de implementação e prevenção da violência escolar nas escolas.
Ao apresentar aos alunos este tipo de documentação, teríamos a oportunidade de
apelar ao seu sentimento de responsabilidade histórica, despertando mais facilmente o
interesse de conhecer as várias perspetivas históricas, consequentemente no seu
cotidiano, existiria uma maior abertura ao respeito, ao diálogo e sobretudo ao interesse
de conhecer o outro sem o subjugar.
Vieira refere que a utilização de documentação testemunhal em contexto de sala de
aula ajuda a compreender a importância dada ao conhecimento dos factos traumáticos
da História. Por exemplo, o professor ao levar o testemunho de Anne Frank consegue
afastar-se dos dados “frios e abstratos”, da II Guerra Mundial, expondo a vida dos judeus
neste período. Desta forma os alunos deixam de analisar a perseguição aos judeus
durante este período de uma perspetiva fria e demasiadamente analítica, mas
incorporando uma dimensão humanista. Os judeus passam a ser encarados como “seres
humanos reais que sonhavam, que tinham desejos próprios e que não puderam se
realizar enquanto indivíduos porque havia uma política de Estado que os considerava
uma ameaça à sociedade alemã” (VIEIRA, Polyana 2014: 37). Desta forma os professores
têm a oportunidade de oferecer aos alunos a possibilidade de se identificarem com estes
testemunhos, abrindo-se a hipótese de uma relação de empatia com a testemunha e
com o fato histórico em análise, criando-se desta forma, uma nova forma de pensar a
História.
Nesta perspetiva os testemunhos proporcionam, a interação com uma memória
individual, ao mesmo tempo que possibilitam a transmissão de uma memória coletiva,
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criando a possibilidade de participação e construção de uma identidade entre os alunos.
Quando os alunos se abrem a este tipo de conhecimento, surge a oportunidade de o
professor intervir, promovendo a tolerância e o diálogo, “na interação e na criação de
empatia entre essas visões de mundo tão diferentes, possibilitando que a violência
escolar, e principalmente o bullying, possa ter fim” (VIEIRA, Polyana 2014: 40).
Nos casos de bullying, este método também pode ser utilizado se a vítima de violência
escolar, se prontificar a falar para a turma. Porém, como já vimos, sabemos das
dificuldades que as vítimas têm em relatar tais humilhações. Para contornar esta
situação, o professor pode levar relatos anónimos ou casos que saíram nos meios de
comunicação social, para mostrar aos(às) alunos(as) que tais comportamentos não são
aceitáveis e que podem e devem ser refletidos pelos(as) agressores(as).
Nesta perspetiva, o papel do professor transforma-se. Ele deixa de ser a entidade
possuidora de conhecimento, responsável por introduzir nos alunos um modelo de
consciência histórica, passando a ter como responsabilidade fazer a contextualização
histórica dos fatos, possibilitando o verdadeiro desenvolvimento crítico e intelectual dos
seus alunos (VIEIRA, Polyana 2014: 38-42).
O testemunho é, portanto, uma forma de comunicação entre os agentes históricos do
passado e do presente. Nadine Fink afirma que “[...] a força da narrativa e a emoção que
eles contêm [os testemunhos] são geralmente considerados uma forma de assegurar a
melhor transmissão do passado pelo acesso à sua dimensão humana e de favorecer,
assim, a aprendizagem dos alunos”. Os testemunhos podem também responder à
finalidade e responsabilidade educativa de prevenir, para que as novas gerações não
repitam os atos de desumanidade evocados pelas testemunhas (FINK, 2008:162).
Ao apresentar o testemunho como fonte histórica possibilita-se ao aluno “um processo
dialético, de contrapor as várias visões, e assim, através das suas próprias conclusões,
formar um conhecimento acerca do que lhe foi exposto, deixando de lado uma visão de
mera absorção de informações passadas pelo professor durante o período escolar”
(VIEIRA, Polyana 2014: 43). A utilização de documentação testemunhal escrita na
disciplina de História oferece ao aluno uma oportunidade de identificação com os
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visados. Sentimento este que fica em certa medida impossibilitado de se realizar quando
lidamos com a generalidade da historiografia oficial. Além dessa empatia, o testemunho
apresenta também a complexidade das realidades em discussão e, assim, o aluno pode
confrontá-las com as interpretações que lhes são apresentadas (VIEIRA, Polyana 2014,
p. 39).
Em jeito de reflexão final, consideramos que apesar de já existir alguma sensibilidade
para o problema do bullying, por parte dos professores, nota-se ainda alguma tendência
para o desvalorizar, relativizando a situação, partindo-se, frequentemente, do
pressuposto ilusório de que a solução do problema é exterior à escola e que, ela, nada
pode fazer sendo, por isso, um problema que só a sociedade pode resolver.
Esta atitude liga-se muitas vezes à falta de motivação dos professores para resolver este
tipo de situações, que sem qualquer tipo de conhecimento ou formação acabam por
viver estes problemas sozinhos, sem comunicar as dificuldades de relacionamento dos
seus alunos aos seus colegas de profissão. Instaura-se assim uma “cultura de “silêncio”
que consequentemente leva, a uma fraca intervenção dos docentes sempre que se
verificam situações de bullying em contexto escolar (PEDRO, 2007: 16-17).
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2. Enquadramento metodológico
O enquadramento metodológico aborda a metodologia utilizada para o estudo de caso
e respetiva análise de resultados. Inclui também a identificação das limitações do
estudo, bem como sugestões de melhoria em intervenções subsequentes.

2.1.

Caracterização da escola

No âmbito da unidade curricular de Iniciação à Prática Profissional (IPP), fui acolhido
pela Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, a minha primeira opção para o
estágio. A minha “Rodrigues de Freitas”, a mesma que me acolheu quando resolvi voltar
à escola no ano letivo de 2012/2013. Aí cresci três anos no Curso científico-humanístico
de Línguas e Humanidades na modalidade de Ensino Recorrente e redescobri o gosto
pelo estudo. Aí conheci pessoas maravilhosas, com ricas histórias, pessoas cultas com
vontade de aprender, sempre. Aí foi colocada a semente que me fez querer continuar
os estudos no Ensino Superior, aí foi regada com tudo o que aprendi e lavrada pelos
professores fantásticos que passaram por mim nesse percurso e que me fizeram
acreditar que era possível. Aí me preparei e fiz os exames nacionais de acesso ao ensino
superior. E foi possível.
Figura 1- Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas

Fonte: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RODRIGUES DE FREITAS
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A EBS Rodrigues de Freitas foi criada em 1906, sob a designação de Lyceu Nacional
Central da 2.ª Zona Escolar do Porto. Inicialmente em instalações provisórias dispersas
pela cidade, ocupa desde 1933 o edifício onde se encontra atualmente, junto à Igreja de
Cedofeita, inaugurado sob a designação de Liceu de D. Manuel II. Entre 1956 e 1958, foi
alvo de intervenção, envolvendo a construção de um novo piso de salas de aula e
adaptações nos corpos norte e sul, permitindo uma lotação de 1500 alunos. No projeto
de modernização deste antigo liceu, foram criadas condições para que o edifício se
adequasse às novas exigências do atual modelo educativo e, simultaneamente,
acolhesse o Conservatório de Música do Porto. Existe um corpo central comum às duas
instituições que alberga laboratórios, ginásios, espaços sociais e de aprendizagem
informal (AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RODRIGUES DE FREITAS, 2020; PARQUE
ESCOLAR, 2020).
A oferta educativa da EBS Rodrigues de Freitas cobre o ensino regular do 2.º e 3.º ciclos
do ensino básico e, ao nível do ensino secundário, oferece os cursos gerais de Ciências
e Tecnologias, Economia e Línguas e Humanidades.
Hoje a EBS Rodrigues de Freitas é sede do Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas,
que integra sete estabelecimentos de educação e ensino. O Agrupamento possui uma
oferta formativa que vai do ensino pré-escolar ao ensino secundário, incluindo cursos
gerais e profissionais. O Agrupamento é também uma referência para a educação de
alunos cegos e com baixa visão e inclui duas unidades de apoio especializado para a
educação de alunos com multideficiência e surdocegueira congénita. Atualmente
também integra o Programa Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP3) com
contrato de autonomia (IGEC, 2014).
O Programa TEIP é uma iniciativa governamental, implementada atualmente em 137
escolas/agrupamentos que se localizam em territórios económica e socialmente
desfavorecidos, marcados pela pobreza e exclusão social, onde a violência, a
indisciplina, o abandono e o insucesso escolar mais se manifestam.
Gerido pela Equipa de Projetos de Inclusão e Promoção do Sucesso Educativo da
Direção-Geral da Educação (EPIPSE) o Programa Territórios Educativos de Intervenção
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Prioritária, TEIP3, apresenta como objetivos gerais: a melhoria da qualidade da
aprendizagem traduzida no sucesso educativo dos alunos; o combate ao abandono
escolar e às saídas precoces do sistema educativo; a criação de condições que favoreçam
a orientação educativa e a transição qualificada da escola para a vida ativa; e a
progressiva articulação da ação da escola com a dos parceiros dos territórios educativos
de intervenção prioritária (DGE, 2020).
Com um plano a três anos (de 2018 a 2021) de mais de 1,6 milhões de euros, quase
totalmente financiados pela União Europeia, o Agrupamento de Escolas Rodrigues de
Freitas viu aprovado o Projeto “TEIP, PIEF, Mais Sucesso”, uma intervenção num
contexto demográfico disperso e com reconhecidas assimetrias, com o objetivo de
prevenir e reduzir o abandono escolar precoce e o absentismo, bem como reduzir a
indisciplina e promover o sucesso educativo de todos os alunos (AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS RODRIGUES DE FREITAS, 2020).
Integrei o estágio com a Professora Orientadora Cooperante Sónia Guimarães. Uma
professora experiente com alunos e experiente na orientação de professores
estagiários, que sabe cativar os alunos para as suas aulas, dinâmica, rigorosa e ao mesmo
tempo bem-disposta, disponível, que sempre fez tudo ao seu alcance para me ajudar a
ser um melhor profissional. O meu Núcleo de Estágio foi composto por mim e pelos
colegas João Sá e Pedro Santos que, com o seu companheirismo, tornaram este percurso
ainda mais enriquecedor.
Ao 12.º dia do mês de março, a três meses do fim das aulas, sem espaço para
despedidas, sem espaço para planos, o inesperado aconteceu. O ano letivo tomou um
rumo estranhamente diferente de tudo o que poderia imaginar e acabou com todos os
professores e alunos em casa. A unidade curricular IPP, que todos os dias me abria as
portas para a realidade de uma sala de aula, um verdadeiro tubo de ensaio para
aprender a ser professor, foi abruptamente interrompida. As escolas encerraram,
confinámo-nos em casa.
O contexto pandémico marcou de forma indelével este ano letivo. Foi com enorme
frustração que me vi forçado a deixar de lecionar presencialmente. Esta paragem surgiu
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numa altura em que o meu entrosamento com os alunos crescia e a minha motivação
em lecionar era cada vez maior, o que se refletia depois em aulas mais vivas e dinâmicas.
Durante o confinamento tentei manter o contacto com os alunos e com a prática letiva,
ainda preparei alguns materiais e lecionei algumas aulas à distância (através da
plataforma online Microsoft Teams).

2.2.

Construção da ferramenta

No âmbito do tema central o “bullying: conhecer para agir”, tal como referi na
introdução deste trabalho, fez-se uma abordagem em duas dimensões: ao nível do
conhecimento e ao nível da ação.
Ao nível do conhecimento, as questões que norteiam este estudo são “Qual a perceção
sobre bullying e aproveitamento escolar em alunos?” e “Quais as experiências de
bullying em alunos?”; e ao nível da ação, a outra questão que norteia este estudo é
“Como é que a Escola, e em particular a História, podem ajudar no combate ao
bullying?”.
Para responder a estas questões optei por utilizar a técnica de investigação de inquérito
por questionário, por ter sido considerada a mais adequada para este fim. De acordo
com Dias “o inquérito por questionário é uma técnica de investigação que, através de
um conjunto de perguntas, visa suscitar uma série de discursos individuais, interpretálos e depois generalizá-los a conjuntos mais vastos” (DIAS, 1994: 5). A elaboração do
questionário é também uma forma precisa e formal, adequada à utilização pedagógica
(QUIVY & CAMPENHOUDT, 2003: 82).
Em conjunto com o Professor Orientador Luís Alberto Marques Alves foi definida uma
estrutura para o questionário, com recurso a perguntas de resposta fechada, cujas
vantagens “em termos da facilidade de tratamento dos resultados, são evidentes”
(MOREIRA, 2004: 124). Ainda assim, optou-se também por incluir perguntas de resposta
aberta, essenciais para recolher perceções dos alunos, pois permitem obter “informação
mais rica e detalhada” (HILL & HILL, 1998: 17).
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A estrutura do questionário foi desenhada partindo do geral - conhecer contexto
agressivo desta amostra, conhecer perceções gerais da amostra de alunos sobre bullying
- particularizando depois para questões relacionadas com uma situação de bullying
concreta e culminando com a captação de experiências de vítimas de bullying na
primeira pessoa, respeitando o anonimato e a proteção de dados.
O questionário inicia com duas questões para caracterização da amostra, em que é
solicitado o género (questão 1) e idade (questão 2) do respondente.
Haveria outras informações relacionadas com a caracterização da amostra que
porventura teriam interesse, como por exemplo o nível socioeconómico. Sabe-se que
alguns perfis apresentam relação com o nível socioeconómico, como é o caso de vítimas
provocadoras que, entre outros fatores ambientais, estão associados a níveis
socioeconómicos mais baixos (Monteiro, 2012: 40). Todavia, esta análise sairia fora do
âmbito dos objetivos principais deste questionário e por isso não foi explorada.
Segue-se a questão aberta “3- Descreve de forma sucinta o que entendes por bullying,
com o objetivo de aferir qual o conhecimento geral dos alunos sobre o conceito de
bullying. O conhecimento sobre o fenómeno é sem dúvida dos aspetos mais importantes
para o evitar. Tal como defende Favaro (2009), as escolas devem promover o acesso a
informação sobre violência em contexto escolar, de modo a que toda a comunidade
estudantil conheça o fenómeno bullying e as consequências que acarreta, com o
objetivo de evitar estes comportamentos (FAVARO, 2009: 25).
Em seguida colocou-se a questão - “Em contexto de bullying já alguma vez sofreste,
participaste ou assististe a alguma das situações descritas?” - para aferir se esta
população escolar já contactou com alguma situação de bullying, que tipo de situação e
sob que papéis. Esta é das questões mais importantes de todo o questionário, na medida
em que permite auscultar o contexto agressivo desta população e estabelecer os perfis
de participação dos respondentes nestas situações. Por ter um papel tão central neste
estudo, optou-se por uma questão fechada, para garantir uma análise de dados mais
objetiva.
Sabendo que as crianças e adolescentes podem ser identificados como vítimas,
agressores ou testemunhas de acordo com a sua atitude diante de situações de bullying
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(NETO, 2005: 5), a cada situação apresentada, o aluno deveria indicar se a tinha
experienciado enquanto vítima (‘sofri’) ou enquanto agressor (‘participei’) ou enquanto
testemunha (‘assisti’), ou se por outro lado, ‘nunca’ teria experienciado qualquer uma
dessas situações.
Paralelamente foram apresentadas situações predefinidas, tendo em conta os tipos de
bullying existentes. O Plano oficial “Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência” do
Ministério da Educação dá a conhecer os vários tipos de bullying, incluindo o físico, o
verbal, o sexual, o psicológico e o ciberbullying. Foi com base nestas categorias de
bullying e seus exemplos (à exceção do ciberbullying, categoria que saiu fora do âmbito
deste estudo) que se selecionaram as situações apresentadas no questionário,
designadamente ‘agressão física’, ‘roubar ou partir objetos’, ‘agressão sexual’,
‘intimidação/ameaças’, ‘espalhar boatos negativos’, ‘ignorar ou excluir colegas’, ou
‘outra situação’ (com resposta aberta) (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2020).
O questionário integrou depois a questão 5, que consistiu num conjunto de seis
afirmações gerais para os respondentes indicarem a sua concordância ou discordância.
Para tal recorreu-se a uma escala de Likert com 5 pontos, em que 1 corresponde a
"nunca", 2 corresponde a ‘raramente’, 3 corresponde a ‘às vezes’, 4 corresponde a
‘frequentemente’ e 5 corresponde a ‘sempre’.
As afirmações em causa foram: (5.1) “O bullying afeta o sucesso escolar”, (5.2) “Os
professores falam sobre bullying nas aulas”, (5.3) “É difícil perceber se determinada
situação é bullying”, (5.4) “Tenho vontade de ajudar”, (5.6) “Sei como ajudar”.
De acordo com Favaro (2009), a melhor maneira de prevenir o bullying é sem dúvida
conhecer de maneira profunda as suas consequências (FAVARO, 2009, p. 25).
Por outro lado, Costa e Pereira, que também corroboram os princípios de intervenção
escolar de Olweus, destacam o papel do desenvolvimento de competências cognitivas,
emocionais e comportamentais dos estudantes, promovendo comportamentos
assertivos na resolução de problemas, com participação ativa dos alunos e o
envolvimento em atividades extracurriculares (trabalho cooperativo), realçando que
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este caminho pode constituir um fator de proteção para os alunos (COSTA, P. & PEREIRA,
2010, p. 10).
Considerando estes princípios, estas afirmações tinham objetivos diferentes: enquanto
a 5.1 pretende auscultar os alunos ao nível da sua perceção sobre uma das
consequências mais importantes do bullying; a afirmação 5.2 pretende conhecer se
efetivamente, do ponto de vista dos alunos, os professores falam destes temas nas
aulas; já as questões 5.3, 5.4 e 5.5 tiveram como objetivo conhecer como os alunos lidam
com estas situações, se acham que sabem identificá-las, se têm intenção de ajudar e se
sabem como o fazer.
No nosso entender, a disciplina de História é um excelente veículo de reforço e
sensibilização para valores baseados na igualdade e no respeito pela diferença, valores
essenciais na compreensão e combate ao bullying.

Deste modo, o questionário

continuou com uma questão fechada, relacionada especificamente com a disciplina de
História: (6) “Alguma vez abordaste o tema bullying na disciplina de História?” para
perceber se já alguma vez tinham falado sobre este tema nesta disciplina.
Com duas das questões principais deste relatório em mente “Qual a perceção sobre
bullying e aproveitamento escolar em alunos?” e “Quais as experiências de bullying em
alunos?”, o questionário prosseguiu com o grupo 7, um conjunto de questões
especificamente relacionadas com uma situação de bullying real experienciada pelo(a)
respondente. Desta forma, as questões tiveram o intuito de conhecer onde ocorreram
as referidas situações, se pediram ajuda e, muito importante, se (re)conheceram uma
resolução para a mesma e como. Para além destes aspetos pretendeu-se perceber qual
a perceção dos(as) alunos(as) sobre as consequências no aproveitamento escolar da
vítima.
Este grupo de questões incluiu sempre a opção ‘não sei/ não respondo’ para permitir a
resposta (e prossecução do questionário) a quem não experienciou nenhuma situação
de bullying.
Por fim, no último grupo de questões (grupo 8) pretendeu-se conhecer, na primeira
pessoa, as consequências sentidas por quem já passou por uma situação de bullying.
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Tratou-se de uma questão com preenchimento facultativo, destinada a quem já sofreu
de bullying. O grupo dividiu-se em três questões de resposta aberta, com o objetivo de
captar consequências ao nível das emoções, ao nível escolar e ao nível social, que passo
a citar: (8.1) “Consequências ao nível das emoções e dos afetos (por exemplo: choro,
raiva, ansiedade, etc.)”; (8.2) “Consequências ao nível escolar (por exemplo:
concentração nas aulas, estudo, resultados, interesse na escola, etc.)”; (8.3)
“Consequências ao nível social (por exemplo: amigos, percurso para a escola, etc)”.

2.3.

Aplicação do questionário

Este questionário foi planeado antes da pandemia de covid-19. O plano inicial
contemplava testar previamente o questionário junto dos(as) alunos(as) para afinar
questões e/ou estrutura e só depois aplicar a versão final, pois antes de pôr em prática
um questionário, é sempre aconselhável testá-lo previamente, de modo a evitar
eventuais perguntas ambíguas ou pouco claras (QUIVY & CAMPENHOUDT, 2003: 91).
Também era suposto aplicar o questionário em sala de aula, num ambiente controlado.
Os questionários acabaram por ser desenvolvidos e aplicados durante o período de
confinamento da população devido à pandemia de covid-19, entre abril e maio de 2020.
Todos os alunos e professores estavam em casa, sem aulas presenciais. Por esse motivo,
o questionário teve de ser obrigatoriamente desenvolvido com recurso a uma
ferramenta online. Além disso, acabou por não ser oportuno testá-lo previamente como
planeara.
Tendo em conta o contexto, optei por fazer o questionário na aplicação Google Forms,
por ser uma ferramenta gratuita e por permitir exportar as respostas para um ficheiro
excel, facilitando o tratamento de dados. Para além disso, é de fácil utilização e intuitivo
para quem preenche.
Na construção do questionário tive a preocupação de fazer perguntas diretas e
acessíveis a todos os alunos, incluindo um breve enunciado inicial de enquadramento.
Não teria oportunidade de convidá-los pessoalmente a preencher os questionários, ou
testar previamente o questionário, nem poderia explicar as questões uma a uma aos(às)
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alunos(as), por isso, era ainda mais importante que todos(as) entendessem o que se
pretendia. Obviamente estive sempre disponível para esclarecer quaisquer dúvidas, mas
já seria expectável que ninguém o fizesse à distância, o que acabou por se confirmar.
O preenchimento de caráter obrigatório ou facultativo para cada questão ganhou uma
nova importância num questionário aplicado online, na medida em que o não
preenchimento

de

perguntas

consideradas

obrigatórias

impede

o

próprio

prosseguimento do questionário. Uma vez que não ia poder controlar o ambiente, optei
por colocar a maior parte das questões como obrigatórias a fim de evitar desistências a
meio do questionário. Apenas o último grupo de questões foi de caráter facultativo, por
ser destinado exclusivamente a vítimas de bullying.
Para fazer chegar o questionário a todos(as) os(as) alunos(as) das turmas que lecionava,
contei com a ajuda da Professora Orientadora Cooperante Sónia Guimarães que
amavelmente lhes fez chegar o convite para participação via email. O primeiro convite
foi efetuado no dia 3 de maio de 2020 e daí resultaram 25 respostas. Por ter obtido uma
taxa de resposta muito baixa na primeira ronda (de apenas 16%), voltei a solicitar a ajuda
à professora Sónia para uma segunda ronda de convites, que se realizou no dia 11 de
maio e daí resultaram mais 22 respostas.

2.4.

Caracterização das turmas

O questionário foi aplicado aos(às) alunos(as) a quem lecionei aulas durante o ano letivo
de 2019/2020, no âmbito da prática pedagógica supervisionada da unidade curricular
de IPP, num universo de 152 alunos.
Ao todo foram incluídas seis turmas: duas turmas do 7.º ano, cada uma com 26 alunos,
perfazendo 52 alunos; duas turmas de 9.º ano, uma com 26 e outra com 27 alunos,
perfazendo 53 alunos; e duas turmas de 12.º uma com 24 e outra com 23 alunos,
perfazendo 47 alunos. (Gráfico 1)
No total, mais de metade (57%) são raparigas, incluindo 86 raparigas e 66 rapazes.
(Gráfico 2)
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Gráfico 1- Distribuição de alunos por turmas e por género
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Fonte: Documentos de turma.
Gráfico 2- Distribuição de alunos por género
masculino

feminino

66; 43%
86; 57%

Fonte: Documentos de turma.

Quando se iniciou o ano letivo, percebemos deste logo que existia uma grande
heterogeneidade entre as turmas.
As duas turmas do 7.º ano eram bastante irrequietas e imprevisíveis, porém eram
também alunos(as) com uma grande curiosidade pela disciplina de História. Levantavam
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muitas questões e estavam sempre bastante motivados(as) a aprender. Devo dizer que
foi muito cativante e enriquecedor poder dar aulas a estas turmas. Além de serem
crianças dinâmicas e extremamente empáticas para com todos os estagiários, faziam
questão de esclarecer todas as dúvidas na aula, sem levar dúvidas para casa, o que é
muito positivo para qualquer professor. Por vezes a sua excitação e entusiasmo
(perfeitamente natural nessas idades) perturbava as aulas, porém, à medida que fomos
conhecendo os(as) alunos(as), essas situações foram sendo mais facilmente atenuadas.
É também de realçar que a esmagadora maioria dos(as) alunos(as) de 7º ano mostrava
interesse e motivação pela disciplina, por isso, foi um objetivo importante para nós,
manter (ou até aumentar) esse gosto e curiosidade dos(as) alunos(as), para que no
futuro continuem motivados a aprender, compreender e aprofundar os conteúdos da
disciplina.
As turmas do 9.º ano eram muito distintas. A turma Y mostrava um ótimo
aproveitamento escolar, eram jovens extremamente trabalhadores e dedicados, quer à
disciplina de História, quer às outras disciplinas. Porém, eram alunos(as) aparentemente
apáticos(as), conformados(as), que mostravam pouco interesse pela disciplina de
História em contexto de sala de aula. Preferiam trabalhar em casa e tirar as dúvidas que
tinham posteriormente e individualmente, o que podia comprometer o normal decorrer
da aula. Por vezes era um pouco difícil chegar até eles(elas), pareciam distantes. No
entanto, quando eram confrontados(as) com perguntas sobre a aula, conseguiam
responder de uma forma assertiva com um discurso fluido e coerente, demonstrando
atenção e perspicácia. É ainda de salientar que esta turma acolheu, este ano, dois alunos
venezuelanos recém-chegados a Portugal. A turma recebeu-os muito bem e, por isso,
adaptaram-se rapidamente. Ambos revelaram um ótimo aproveitamento na disciplina
de História.
Já a turma Z do 9.º ano destacava-se por ter alunos(as) extremamente afáveis e
empáticos(as). Sempre muito disponíveis a aprender, bastante dinâmicos(as) e com
vontade de trabalhar em aula. Gostavam de partilhar as suas expêriencias e faziam gosto
que os estagiários as partilhassem também com eles(elas). Demonstravam curiosidade,
colocando questões pertinentes. Às vezes afastavam-se um pouco do tema que estava
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a ser abordado na aula, mas era também nessas alturas que sentia que os(as) alunos(as)
alargavam os seus horizontes e expandiam a sua cultura geral. Apesar de estes
alunos(as), de um modo geral, apresentarem um desempenho na disciplina de História
um pouco aquém das expectativas (principalmente nos testes de avaliação sumativa),
em sala de aula e oralmente o seu desempenho melhorava substancialmente, revelando
discursos argumentativos perspicazes e assertivos, participações ordenadas e
coerentes. Por todos estes motivos, esta turma contribuía para aulas prazerosas,
desafiantes e motivadoras para quem estivesse a lecionar.
As turmas de 12.º ano também apresentavam muitas particularidades.
A turma Y do 12.º ano mostrava muitas vezes uma forte apatia nas aulas de História.
Aparentemente conformados(as) e indecisos(as) quanto ao seu futuro (o que é
perfeitamente natural na fase da vida académica que estão a passar), revelaram-se
alunos(as) pouco participativos(as). Internamente existiam alguns conflitos na turma, o
que por vezes transbordava para as aulas, prejudicando o normal decorrer das mesmas.
Apesar de tudo, eram naturalmente empáticos(as) com os Estagiários e com a
Professora Orientadora. Na disciplina de História o desempenho revelou-se muito
heterogéneo: alunos(as) com ótimos resultados, quer ao nível escrito quer ao nível
participativo, contrastavam com alunos (neste caso dois) que pura e simplesmente
desistiram das aulas de História.
Já a turma Z do 12.º ano era uma turma particularmente focada e madura, com objetivos
para o futuro já muito bem delineados. Revelaram-se alunos(as) extremamente
curiosos(as) e inteligentes, que gostavam de debater e discutir os temas que eram
abordados em aula, sendo por isso estimulante e motivadora a partilha de
conhecimentos com os(as) alunos(as). O desempenho que os(as) alunos(as)
apresentaram na disciplina de História foi muito satisfatório, alguns(mas) com excelente
aproveitamento. De uma maneira geral, os(as) alunos(as) eram também bastante
participativos(as) e interessados(as) em aprofundar vários temas, sobretudo sobre
aqueles dos quais já tinham algum conhecimento prévio. A exposição de dúvidas era
feita de forma pertinente, fomentando o diálogo e o debate de ideias, contagiando
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assim todos os(as) envolvidos(as). Por todos estes motivos, foi muito enriquecedor e
desafiante lecionar e preparar as aulas desta turma.
Feita a caracterização da escola e das turmas, resta-me dizer que toda esta experiência
foi uma constante aprendizagem, pela disponibilidade da minha Professora
Orientadora, pelo companheirismo dos meus camaradas Estagiários e pelo privilégio
que tive em contactar com 152 alunos(as) de idades e anos de escolaridade tão
diferentes.

2.5.

Análise dos resultados

“A análise das informações compreende múltiplas operações, mas três delas
constituem, em conjunto, uma espécie de passagem obrigatória: primeiro, a descrição
e a preparação (agregada ou não) dos dados necessários para testar as hipóteses;
depois, a análise das relações entre as variáveis; por fim, a comparação dos resultados
observados com os resultados esperados a partir da hipótese” (QUIVY &
CAMPENHOUDT, 2003: 216).
Começo pela caracterização da amostra deste estudo.
No total obtive 47 respostas, o que corresponde a um índice de retorno de
aproximadamente um em cada três alunos (31%) a quem foi lançado o convite para
preencher o questionário. De acordo com alguns autores, os índices de retorno a partir
dos quais se considera aceitável estão na ordem dos 60% a 70% (COUTINHO, 2011: 122),
portanto, a taxa de resposta ficou aquém do aceitável.
Foram as raparigas que mais aderiram ao preenchimento do questionário, com uma taxa
relativa de resposta de 40%, o dobro da dos rapazes (20%). (Gráfico 3) A amostra é assim
composta por 34 raparigas (72%) e 13 rapazes (28%). (Gráfico 4)
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Gráfico 3- Taxa de resposta ao questionário, por género
Não responderam

Responderam

100
90
80
70
60

34; 40%
13; 20%

50
40
30

53; 80%

52; 60%

masculino

feminino

20
10
0

Fonte: Inquérito por questionário e Documentos de turma.
Gráfico 4- Distribuição das respostas ao questionário, por género
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Fonte: Inquérito por questionário.

Os 47 respondentes apresentam idades distribuídas entre os 12 anos (mínimo) e os 20
anos (máximo) (Gráfico 5). A idade mais representada são 14 anos, mas a média e a
mediana são de 15 anos.
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Gráfico 5- Distribuição das respostas ao questionário, por idade

Fonte: Inquérito por questionário.

Segue-se agora a análise de cada questão do questionário.
Sobre a questão “descreve de forma sucinta o que entendes por bullying, sendo uma
pergunta aberta, a análise foi feita com base na definição de bullying de Dan Olweus
(1993) em que um indivíduo é vítima bullying se for sujeito “repetidamente e ao longo
do tempo, a ações negativas da parte de uma ou mais pessoas”. O mesmo autor
identifica três características distintivas, nomeadamente intencionalidade, repetição e
desequilíbrio de poderes (Olweus, 1993).
Estabeleceu-se uma grelha de análise (Anexo 2) das respostas para as três características
distintivas: 1) intencionalidade, para a qual considerei válidas expressões como “atos
maus”, “violência”, “maltratar”, “uso de força” ou qualquer outra que expressasse uma
ação negativa sobre alguém; 2) repetição ao longo do tempo, para a qual considerei
válidas expressões como “constante”, “frequente” ou qualquer outra equivalente e 3)
desequilíbrio de poderes, para a qual considerei válidas expressões como “dominar”,
“vítima”, “agridem (…) uma só pessoa”, “alvo mais frágil”, sentimento de
superioridade/inferioridade ou qualquer outra equivalente.
A partir da grelha de análise foi possível observar que a ‘intencionalidade’ do bullying é
clara para todos os respondentes, evidenciada na totalidade das respostas (100%). As
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outras duas características, ‘repetição’ e ‘desequilíbrio de poderes’ apenas foram
evidenciadas em 26% e 38% das respostas, respetivamente. (Gráfico 6)
A contabilização das três características do bullying patentes nas respostas (Anexo 2),
permitiu verificar que mais de metade (53%) dos(as) alunos(as) abordou apenas uma
caracteristica do bullying, quase um terço (30%) referiu duas características e apenas
17% abordou as três características. (Gráfico 7)
A questão “descreve de forma sucinta o que entendes por bullying", pode ter sido
recebida pelos(as) alunos(as) quase como um teste (no sentido académico) aos seus
conhecimentos. Aliado ao facto de o questionário ter sido preenchido online, é provável
que tenha aumentado a “tentação” ou “necessidade” de fazer uma pesquisa prévia
nessa plataforma. Por esses motivos, considero que esta foi a questão em que
aparentemente mais alunos recorreram a apoio mediante pesquisa online, o que retira
a espontaneidade esperada num inquérito por questionário e, por conseguinte, este
aspeto deve ser tido em conta nas conclusões que se retiram desta questão. Por
exemplo, se o questionário tivesse sido aplicado em contexto de sala de aula,
possivelmente as respostas teriam incluindo as características distintivas do bullying
menos vezes.
É admissivel que um(a) jovem saiba de facto identificar situações reais de bullying e
distingui-las de outras situações de conflito, sem ter o conhecimento formal das suas
características e/ou sem saber expressá-lo por escrito de forma completa e assertiva.
Mas não nos podemos esquecer que, tal como referem Costa e Pereira, o
desenvolvimento de competências cognitivas, emocionais e comportamentais dos
estudantes, promovem comportamentos assertivos na resolução de problemas, o que
pode constituir um fator de proteção para os(as) alunos(as) (COSTA, P. & PEREIRA, 2010:
10).
E portanto, quer os resultados obtidos, quer as interpretações que se possam retirar dos
mesmos, reforçam a importância de educar os alunos sobre o tema bullying. (Gráficos 6
e 7)
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Gráfico 6- Características do bullying (intencionalidade, repetição, desequilíbrio de poderes)
patentes nas respostas
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Fonte: Inquérito por questionário.
Gráfico 7- Contabilização das três características do bullying patentes nas respostas
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Fonte: Documentos de turma.

Relativamente à questão “Em contexto de bullying já alguma vez sofreste, participaste
ou assististe a alguma das situações descritas?”, as respostas permitiram efetuar duas
análises
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A primeira análise teve como objetivo analisar os perfis de resposta, de modo a
estabelecer perfis de vítimas, agressores ou testemunhas (Neto, 2005: 5).
Para tal foi estabelecida uma tipificação das respostas, recorrendo a uma grelha das
combinações de respostas obtidas (Tabela 1), considerando duas categorias de
respostas – ‘nunca’ ou ‘1+’ (aplicável ao registo de uma ou mais situações de bullying
descritas ou a opção de ‘outra situação’) para cada papel (‘sofri’, ‘participei’ ou ‘assisti’).
Esta tipificação permitiu distinguir em que papel(is) o(a) aluno(a) nunca se sentiu
exposto(a) a bullying ou exposto(a) a pelo menos uma situação de bullying.
Tabela 1 – Combinações de resposta à questão “Em contexto de bullying já alguma vez

Tipo 1:

Tipo 2:

Tipo 3:

Tipo 4:

Tipo 5:

Tipo 6:

Tipo 7:

Tipo 8:

S (nunca) /

S (1+) /

S (nunca) /

S (nunca) /

S (nunca) /

S (1+) /

S (1+) /

S (1+) /

P (nunca) /

P (nunca) /

P (1+) /

P (nunca)/

P (1+) /

P (nunca) /

P (1+) /

P (1+) /

A (nunca)

A (nunca)

A (nunca)

A (1+)

A (1+)

A (1+)

A (nunca)

A (1+)

Total

sofreste, participaste ou assististe a alguma das situações descritas?”

47

N

9

2

0

17

2

9

0

8

%

19%

4%

0%

36%

4%

19%

0%

17%

100%

Legenda: S- sofri; P- participei; A- assisti; ‘nunca’- opção registada no questionário; ‘1+’uma ou mais situações de bullying registadas no questionário.
Fonte: Inquérito por questionário.

Prosseguindo nesta análise, resolvi estabelecer uma correspondência entre
determinados tipos de resposta (1, 2, 3, etc.) a supostos perfis de vítimas, agressores(as)
ou testemunhas ou ainda ao subtipo de vítima agressora (Santos, 2020: 7) conforme
indico de seguida:


Perfil de vítima corresponde à indicação de ‘sofri’ em uma ou mais situações
descritas e ‘nunca participei’ em qualquer situação descrita: tipos 2 e 6.



Perfil de agressor corresponde à indicação de ‘participei’ em uma ou mais
situações descritas e ‘nunca sofri’ em qualquer situação descrita: tipos 3 e 5.
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Perfil de testemunha corresponde à indicação de ‘assisti’ em uma ou mais
situações descritas e ‘nunca participei’ e ‘nunca sofri’ em qualquer situação
descrita: tipo 4.



Perfil de vítima agressora corresponde à indicação de ‘sofri’ e ‘participei’ em uma
ou mais situações descritas: tipos 7 e 8.



Sem perfil corresponde à indicação de nunca sofri, participei ou assisti em uma
ou mais situações descritas: tipo 1.

Destaco que este questionário não permite traçar perfis de alunos(as), mas apenas
perfis de resposta. A primeira razão entre várias e a mais importante é que não sabemos
se as situações reportadas pelos(as) alunos(as) correspondem ao que se define por
bullying ou se se trataram, por exemplo de agressões ocasionais (sem a característica de
repetição e sem desigualdade de poder entre os intervenientes). (COSTA, P. & PEREIRA,
2010: 2). Além disso, a avaliação psicológica dos(as) alunos(as) sai fora do âmbito deste
trabalho.
Contabilizando as respostas que que encaixavam em cada um dos perfis indicados, foi
possível estabelecer a distribuição dos perfis de resposta, como demonstra o Gráfico 8.
Gráfico 8- Perfis de resposta
sem perfil
19%

vítima
24%

agressor
4%

vítima agressora
17%

testemunha
36%

Fonte: Inquérito por questionário.
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O método de análise estabelecido para esta questão revelou que a esmagadora maioria
dos(as) alunos(as) (81%) que respondeu a este questionário acredita ter contactado pelo
menos uma vez com uma situação de bullying enquanto vítima, agressor ou
testemunha. (Gráfico 8)
O perfil de resposta mais comum desta amostra (36%) foi o de testemunha, alguém que
já assistiu a pelo menos uma ou mais situações de bullying descritas no questionário ou
outras, mas nunca sofreu ou participou (Gráfico 8,) o que de alguma forma seria
expectável, tal como indica Neto (2005) a maioria dos(as) alunos(as) não se envolve
diretamente no bullying (Neto, 2005: 7).
Segue-se o perfil de resposta de vítima (24%) que referiu já ter sofrido uma ou mais
situações de bullying descritas ou outras, mas nunca participou. Adicionalmente,
verificou-se que uma parte expressiva dos respondentes (17%) acredita ter contactado
com situações de bullying enquanto vítima e enquanto agressor (Gráfico 8). Em
conjunto, estes dois tipos de vítimas – passivas e agressoras, referenciadas na literatura
(SANTOS, 2020: 7) – representariam 41% das respostas, o que, numa primeira análise,
parece ser excessivo, se tivermos como referência os números do relatório da UNESCO
“Behind the numbers: Ending school violence and bullying”, que indica 1 em cada 3
crianças terá sido vítima de bullying no último mês. (UNESCO, 2019) Esta
“sobrevitimização” verificada nas respostas pode estar relacionada com uma avaliação
errada das situações em causa.
Por último, apenas 4% dos respondentes se colocaram no papel de agressor(a),
referindo já ter participado numa ou mais situações de bullying descritas ou outras, sem
nunca ter sofrido essas mesmas situações (Gráfico 8).
Na segunda análise que foi possível realizar a partir da questão - “Em contexto de
bullying já alguma vez sofreste, participaste ou assististe a alguma das situações
descritas?” - aferi quais as situações de bullying mais reportadas pelos alunos.
O relatório da UNESCO (2019) refere que na Europa e América do Norte o bullying
psicológico é o mais comum, ao contrário das restantes regiões em que o mais comum
é o bullying físico.
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Nesta amostra, “ignorar ou excluir colegas” (situações que tipicamente se enquadram
mais no bullying indireto) sobressaem como o tipo de situação mais indicada (36 vezes)
por quem sofreu, participou ou assistiu; seguida de “agressão física” (28 vezes),
“intimidação/ ameaças” (27 vezes) e “espalhar boatos negativos” (26 vezes). A situação
menos indicada (2 vezes) foi efetivamente “agressão sexual” (Gráfico 9).
Destaco que este questionário não permite saber se as situações reportadas tiveram um
enquadramento real de bullying, nem que situações reportadas corresponderiam a um
mesmo episódio (por exemplo, um episódio poderia envolver “ignorar ou excluir
colegas” e “agressão física”). A avaliação dos episódios sai fora do âmbito deste
trabalho.
Sublinho que estes resultados devem ser lidos com cautela, pois representam apenas o
tipo de situação mais recordada pelos(as) alunos(as) que responderam aos
questionários e não ao tipo de situação mais frequente naquela amostra. Por exemplo,
a mesma situação ocorrida pode ter sido recordada ou observada por vários alunos(as),
o que não significa que seja o tipo de bullying mais prevalecente.
Gráfico 9- Situações de bullying indicadas

Outra situação

3

Ignorar ou excluir colegas

36

Espalhar boatos negativos

26

Intimidação/ ameaças
Agressão sexual

27
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Roubar ou partir objetos

20

Agressão física

28
n.º vezes que a situação foi indicada como 'sofri', 'participei' ou 'assisti'

Fonte: Inquérito por questionário.

Esta questão foi complementada com outra, aberta, para indicação de outras situações
de bullying que tivessem experienciado e que não estivessem aqui indicadas. Por se
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tratar de apenas 2 respostas (Tabela 2) e de não saírem fora do universo das situações
colocadas na própria questão, não as contabilizei na análise de dados.
Tabela 2 – Respostas da questão “4.1- Se respondeste "outra situação", por favor indica
qual.”

#22 “Rebaixamento”
#34 “Agressão verbal”
Fonte: Inquérito por questionário.

Para a análise dos resultados das afirmações da questão 5, considerei concordância para
o conjunto das opções ‘4- frequentemente’ e ‘5- sempre’.
Relativamente à afirmação - “O bullying afeta o sucesso escolar” - a maioria dos alunos
(86%) manifestou concordância (Gráfico 10). De facto, o bullying afeta o sucesso escolar,
sendo uma consequência amplamente estudada deste fenómeno (SANTOS, 2020: 8),
mas ainda não é automaticamente apontada por todos(as) os(as) alunos(as), sendo de
destacar que 14% assinalou a opção ‘raramente’ ou ‘às vezes’. Estes resultados reforçam
a importância de informar os(as) alunos(as) sobre o tema.
Gráfico 10- Opinião sobre a afirmação - “O bullying afeta o sucesso escolar”

48%

38%
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0%
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2 - Raramente
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Fonte: Inquérito por questionário.

Relativamente à questão - “Os professores falam sobre bullying nas aulas” - apenas 15%
dos alunos concordam com a afirmação (Gráfico 11). É claro que os resultados desta
questão refletem apenas o que os(as) alunos(as) recordam das aulas a que assistiram, o
que pode não refletir exatamente o que os professores falaram nas aulas. Ainda assim,
num grupo em que 81% dos respondentes acredita já ter contactado pelo menos uma
vez com uma situação de bullying, o facto de apenas 15% concordar com esta afirmação
merece, no mínimo, alguma reflexão sobre se os professores falam ou até se sabem o
suficiente sobre o tema para falar sobre ele.
De acordo com o plano oficial do programa “Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência”
do Ministério da Educação, as escolas têm na componente curricular de Cidadania e
Desenvolvimento um espaço privilegiado de trabalho para o desenvolvimento de
competências que contribuam para a prevenção de situações de discriminação e
violência como é o caso do bullying e do ciberbullying (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
2020). Também na prevenção do bullying a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento
é fundamental, devendo naturalmente manter-se obrigatória para todos, ao contrário
do que algumas personalidades vieram recentemente contestar3.
De acordo com Oliveira formar os indivíduos para o exercício da cidadania tem-se
revelado uma questão central no panorama educativo atual. Aos professores compete
a exigente tarefa de educar as crianças e jovens para serem elementos ativos,
participativos e impulsionadores da mudança e da transformação social (OLIVEIRA,
2005: 56). A educação para a cidadania ultrapassa a componente curricular e todos os
professores, incluindo os professores de História, consciente ou inconscientemente,
têm um papel importante.

3

BORGES, Liliana - “Proselitismo” e “Inquisição”. Direita, bispos e um socialista contra aulas de Cidadania.
PÚBLICO. 1 de Setembro de 2020 [Consult. 05 Set. 2020].
Disponível na internet: <https://www.publico.pt/2020/09/01/politica/noticia/proselitismo-inquisicaodireita-bispos-socialista-aulas-cidadania-1930005>.
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Gráfico 11- Opinião sobre a afirmação “Os professores falam sobre bullying nas aulas”
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Fonte: Inquérito por questionário.

Sobre a afirmação - “É difícil perceber se determinada situação é bullying” - apenas 15%
dos(as) alunos(as) concordam com a afirmação, ou seja apenas 15% sente alguma
dificuldade em distinguir bullying de outras situações (Gráfico 12).
Contrapondo com a questão -“descreve de forma sucinta o que entendes por bullying , há uma característica do bullying que é identificada por todos os respondentes, a
‘intencionalidade’, mas as outras não são identificadas pela maioria dos respondentes,
nomeadamente a ‘repetição’ e o ‘desequilíbrio de poderes’. Na prática, se as três
características não estiverem claras para os(as) alunos(as), poderá ser eventualmente
mais difícil detetarem uma situação de bullying em contexto escolar. Ou seja, podem
acontecer situações de bullying que não são identificadas pelos(as) alunos(as) ou viceversa, o que dificulta a sua comunicação e resolução.
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Gráfico 12- Opinião sobre a afirmação “É difícil perceber se determinada situação é bullying”
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Fonte: Inquérito por questionário.

Relativamente às afirmações - “Tenho vontade de ajudar” e “Sei como ajudar” -,
observou-se 86% e 32% de concordância, respetivamente (Gráficos 13 e 14).
Estas questões revelam que efetivamente os alunos sentem vontade de ajudar, mas
nem sempre (sentem que) sabem o que fazer. Estes resultados mais uma vez reforçam
a importância de munir os(as) alunos(as) de ferramentas que os(as) ajudem a saber
como agir nestas situações.
Tal como refere Neto, grande parte das testemunhas sente empatia pelas vítimas, tende
a não as culpar pelos atos violentos que sofrem, condenando o comportamento dos(as)
agressores(as) e desejam que os professores intervenham com maior eficácia nos
conflitos violentos e repetitivos a que assistem (NETO, 2005: 8). Cabe depois às escolas
e aos professores ensiná-los como agir, no sentido de reduzir estes episódios (VIEIRA,
2013: 27).
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Gráfico 13- Opinião sobre a afirmação - “Tenho vontade de ajudar”
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Fonte: Inquérito por questionário.

Gráfico 14- Opinião sobre a afirmação - “Sei como ajudar”
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Fonte: Inquérito por questionário.
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Relativamente à questão “Alguma vez abordaste o tema bullying na disciplina de
História?”, aproximadamente um terço (31%) dos alunos confirma já ter abordado o
tema bullying na disciplina de História (Gráfico 15).
Sem descartar o possível viés decorrente do facto de os(as) alunos(as) terem preenchido
o questionário na disciplina de História e por isso terem favorecido a mesma, é relevante
atentar à diferença: numa amostra em que apenas 15% dos(as) alunos(as) concordam
com a afirmação - “Os professores falam sobre bullying nas aulas” -, mais do dobro
(31%) afirmou já ter abordado o tema bullying na disciplina de História.
Gráfico 15- Respostas à questão - “Alguma vez abordaste o tema bullying na disciplina de
História?”

31%

36%

33%

Sim

Não

Não sei

Fonte: Inquérito por questionário.

Segue-se a análise das questões do grupo 7 - “Com base numa situação de bullying que
conheças (em que foste vítima, participaste ou assististe)”.
Relativamente à questão “Onde ocorreu essa situação?” (Gráfico 16), a maioria (75%)
das respostas indicaram ‘escola’, o que vai ao encontro dos que referem a escola como
o meio privilegiado para estas ocorrências (SANTOS, 2020: 8).
Para esta questão, em teoria, a opção ‘não sei/ não respondo’ teria de recolher pelo
menos 19% das respostas, correspondendo ao grupo que ‘nunca’ sofreu, ‘nunca’
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participou e ‘nunca’ assistiu a qualquer situação de bullying. É, por isso, pertinente
referir que 19% colocaram a opção ‘Não sei / Não respondo’, indo ao encontro do que
era esperado. Registou-se ainda 6% de respostas que referiram outros locais,
designadamente rua (2%), redes sociais/internet (2%) ou outro (2%).
Gráfico 16- Respostas à questão “Onde ocorreu essa situação?”
2%
2% 2%

19%

Escola
Não sei / Não respondo
Rua
Redes sociais / Internet
Outro
75%

Fonte: Inquérito por questionário.

Relativamente à questão - “Pediste ajuda a alguém?” -, pretendeu-se averiguar se o
aluno teve a iniciativa de pedir ajuda a alguém perante a suposta situação de bullying
com a qual contactou, sendo possível escolher mais do que uma opção.
Destaco que este questionário não permite saber se as situações reportadas tiveram um
enquadramento real de bullying. A avaliação dos episódios sai fora do âmbito deste
trabalho.
A opção ‘Não sei / Não respondo’ foi escolhida por 15 alunos(as) (32%), sendo
importante destacar que quem a escolheu também não assinalou outras opções. Os(as)
restantes alunos(as) (68%) escolheram, por vezes, mais do que uma opção. Os ‘amigos’
foi a quem recorreram para pedir ajuda mais vezes (opção de 13 alunos(as)), seguindose a ‘família’ (opção de 9 alunos(as)) só depois os ‘professores’ (opção de 7 alunos(as)).
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Apenas 8 alunos(as) admitiram não ter pedido ajuda em determinada ocorrência de
bullying. Também daqui se retira a importância que o professor pode ter enquanto
mediador para a resolução do conflito (Gráfico 17).
A seguinte resposta aberta complementar desta questão (Tabela 3) - “Não pedi ajuda,
porque não foi com ninguém próximo, mas falei com os meus pais acerca do assunto” relembra-nos dois aspetos importantes para a leitura dos resultados desta questão: o
primeiro é que efetivamente não conhecemos a proximidade do respondente com a
vítima/agressor, sendo expectável (embora não desejável) menos pedidos de ajuda pela
menor proximidade; o segundo é que também não conhecemos que tipo de pedido de
ajuda foi feito (por exemplo pode tratar-se de uma mera conversa sobre o assunto e não
propriamente um pedido de ajuda) e, nesse caso, os pedidos de ajuda indicados podem
de facto estar inflacionados.
Gráfico 17- Respostas à questão “Pediste ajuda a alguém?”
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Amigos

Professores

Outros

Não pedi ajuda
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Fonte: Inquérito por questionário.
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Tabela 3 – Respostas à questão “Se indicaste "Outros", por favor indica quem”

“Não pedi ajuda, porque não foi com ninguém próximo, mas falei com os meus pais
acerca do assunto.”
“Funcionários.”
“Falei com família.”
Fonte: Inquérito por questionário.

Relativamente à questão - “Essa situação já foi resolvida?” - mais de metade (51%) ‘não
sabe/não responde’ (Gráfico 18). Podemos colocar a hipótese de este grupo incluir
os(as) que nunca contactaram com situações de bullying (19%) mas também os(as) que
perderam o rasto à ocorrência. Entre os 49% que de alguma forma acompanharam o
caso, 21 respostas (45%) confirmam uma resolução, um fecho para o caso, e 2 respostas
(4%) confirmam que a situação (ainda) não se resolveu. Estas 2 respostas poderão
traduzir a existência de pelo menos um caso ativo que é do conhecimento desta amostra
de 47 alunos.
Gráfico 18- Respostas à questão “Essa situação já foi resolvida?”
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Fonte: Inquérito por questionário.

Seguiu-se uma pergunta aberta - “Se sim, como se resolveu?” - com o objetivo de
conhecer qual a resolução encontrada para o episódio de bullying. As respostas obtidas
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enriquecem sobremaneira este estudo, porque revelam a importância da figura do
professor na resolução destas situações.
Assim, entre as 21 respostas afirmativas, 16 (76%) responderam a esta questão
revelando mais detalhe sobre a resolução.
Para a análise destas respostas optei por categorizá-las de acordo com o tipo de
resolução apresentada (Tabela 4), pois como refere Esteves, "a análise de conteúdo,
mais do que simplesmente descritiva e atenta ao conteúdo manifesto, visa a produção
de inferências e, portanto, a interpretação e, eventualmente, a explicação dos
fenómenos tanto patentes como latentes na comunicação" (ESTEVES, 2006: 108). Além
disso “o primeiro grande objetivo da análise do conteúdo é o de organizar os conteúdos
de mensagens num sistema de categorias que traduzam as ideias-chave veiculadas pela
documentação em análise” (AMADO, 2014: 313).
Desta forma, determinei as seguintes categorias como ideias-chave daquilo que, do
ponto de vista dos(as) alunos(as), resolveu o problema de bullying: “intervenção do
professor”, “conversa”, “castigo do agressor”, “desistência da vítima”.
Foi possível observar que a “intervenção do professor” recolheu o maior número de
respostas (6), logo seguida do “castigo do agressor” (5) e da “conversa” (4). Por último,
o desfecho “desistência da vítima” ainda recolheu uma (1) resposta, o que revela que
para esta situação a comunidade escolar envolvente não foi capaz de dar uma resposta
aceitável (Tabela 4).
A literatura aponta para a eficácia das técnicas de mediação de conflitos na resolução
de situações de bullying e alerta para o facto de as sanções punitivas infligidas aos
agressores serem insuficientes e muitas vezes motivo de insatisfação e revolta
(MONTEIRO, 2012: 48).
As estratégias “intervenção do professor” e “conversa” indicadas pelos respondentes
esboçam uma abertura dos(as) alunos(as) para técnicas de mediação e reforçam a
importância que o professor pode ter enquanto mediador, sendo que a figura do
mediador deve ser isenta e empática com todos os intervenientes na situação e pode
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ainda trabalhar com as testemunhas promovendo a sua colaboração na resolução dos
problemas (GASPAR, 2011: 199-202).
Tabela 4 – Respostas à questão “Se sim, como se resolveu?”

Categoria

Respostas

“intervenção

#7 “Queixa ao Diretor de turma”

do

#11 “No momento é possível chamar a atenção o bully, claro que é

professor”

mais fácil em casos que são pessoas mais novas. Por esse motivo,

(6 respostas)

intervi eu e mais tarde pedi para que comunicar-se a um professor (o
que confirmei que aconteceu)”
#18 “A minha mãe foi falar com a professora na escola da torrinha e
resolveu-se falando com a professora”
#35 “A minha mãe falou com a minha diretora de turma da altura. A
minha dt então falou com a pessoa que fazia bullying e com a vítima,
separadamente. O bully eventualmente parou e não chateeou mais a
minha colega.”
#36 “A tal pessoa falou com um professor”
#37 “A minha professora responsável falou com os pais dos tais alunos
e resolveu se.”

“conversa”

#5 “Falei com a pessoa”

(4 respostas)

#21 “Em conversa com os envolvidos”
#29 “As pessoas falaram e resolveram o problema”
#33 “Com calma tentou explicar-se que toda a troça era falta de
atenção e que com aquilo no fundo sentiam ter essa atenção ,
acalmando a vítima em 2/3 meses acabou por entender e deixar de se
afetar pela troça fazendo assim com que os outros parasses porque
aquilo já não afetava a vítima”

“castigo

do #2 “O aluno que o fez, foi castigado”

agressor”

#8 “as pessoas que faziam bullying foram castigadas e pararam de

(5 respostas)

imediato”
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#13 “Com a expulsão do bully”
#28 “com castigos tomados pela direçao”
#39 “A pessoa que fazia bullying foi castigada e parou.”
“desistência

#42 “O aluno que sofria bullying mudou de turma.”

da vítima”
(1 resposta)
Fonte: Inquérito por questionário.

Relativamente à questão - “Consideras que essa situação influenciou o aproveitamento
escolar da vítima?” -, quando questionados sobre se a situação de bullying teria afetado
o aproveitamento escolar da vítima, a maioria dos(as) alunos(as) (45%) respondeu “não
sei/ não respondo”. É importante relembrar que este grupo incluiria, teoricamente,
os(as) alunos(as) que não tiveram qualquer experiência com o bullying (19% da
amostra). Ainda assim, 17 alunos(as), mais de um terço (36%), tem a perceção de que
essa situação efetivamente influenciou o aproveitamento escolar da vítima, enquanto
19% considera que os episódios de bullying não tiveram qualquer impacto no
aproveitamento escolar das vítimas (Gráfico 19).
O facto de quase um quinto da amostra não reconhecer influência no aproveitamento
escolar, pode ter a ver com o facto de algumas consequências serem suficientemente
subtis para não serem detetadas por outros(as) colegas, mas que a prazo podem ter
repercussões no aproveitamento escolar. Tal como refere Monteiro, nem sempre os
efeitos na vítima são visíveis, porque não se manifestam fisicamente (MONTEIRO, 2012:
37). De facto “é lamentável constatar como um agressor tem o poder de ameaçar o
futuro educacional e as oportunidades de vida de uma criança. Ao se sentir humilhada
e perder a autoestima, ela pode deixar de aproveitar oportunidades que lhe dariam
melhores empregos e uma carreira de sucesso” (CARPENTER & FERGUSON, 2011: 124).
É muito importante que todas as crianças estejam conscientes das consequências
nefastas que o bullying tem para o aproveitamento escolar e de como isso pode afetar
o futuro daquela pessoa. Este pode ser um argumento poderoso para incentivar a
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denúncia deste tipo de situações, quer por parte das vítimas, quer por parte das
testemunhas.
Gráfico 19- Respostas à questão “Consideras que essa situação influenciou o aproveitamento
escolar da vítima?”
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Fonte: Inquérito por questionário.

Seguiu-se entretanto a questão aberta complementar - “Se respondeste sim, por favor
indica de que forma” -, com o objetivo de conhecer qual a perceção dos(as) alunos(as)
sobre como as vítimas foram afetadas no aproveitamento escolar.
Assim, entre as 17 respostas afirmativas, 13 (76%) respondeu a esta questão revelando
mais detalhe sobre a resolução.
Para analisar estas respostas abertas recorri ao método de categorização, com base nas
respostas dos(as) alunos(as) e estabeleci as seguintes categorias como as ideias-chave
dos modos como, do ponto de vista dos(as) alunos(as), as vítimas de bullying foram
afetadas ao nível do aproveitamento escolar: “perda de interesse na escola”,
“medo/fuga”, “piores resultados escolares”. As respostas distribuíram-se de forma
uniforme entre estas três ideias-chave, com 4 ou 5 respostas em cada categoria (Tabela
5).
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É interessante observar que a perceção dos(as) alunos(as), de um modo geral, vai ao
encontro do que é descrito na literatura, nomeadamente, de que o medo e o silêncio
das vítimas bloqueiam o seu funcionamento mental, prejudicando o raciocínio e,
consequentemente, comprometem o interesse na escola (SANTOS, 2020: 9).
Tabela 5 – Respostas à questão “De que forma essa situação influenciou o aproveitamento
escolar da vítima?”

Categoria

Respostas

“perda

de #8 “A pessoa naturalmente fica mais em baixo e não tem vontade

interesse

na de nada.”

escola”

#19 “A partir do momento em que uma criança chora por ter sido

(5 respostas)

descriminada, acredito que todo o aproveitamento que poderia
retirar da escola ou da vida em geral é danificado.
A atenção as aulas não será a mesma, certamente e, a vítima pode
ate sentir-se incomodada com a própria instituição que frequenta
causando assim desmotivação e mau estar, na mesma.”
#21 “Nível psicológico”
#39 “A vítima não tinha vontade de fazer nada e sentia-se sempre
baixo logo influenciou o aproveitamento escolar e não só.”
#45 “Dificultou a atenção na aula.”

“medo/fuga”

#20 “a vergonha incentiva-te a sair de situações merdosas, esforço

(4 respostas)

para sair desse ambiente”
#23 “O foco dessa pessoa passou a ser o facto de como iria
"sobreviver " mais um dia na escola e não os estudos”
#32 “A vítima passou a ter medo de frequentar a escola.”
#36 “De todas as formas até porque a vítima não ia motivada e não
aproveitava o bom da escola estando sempre com medo.”

“piores

#3 “Afetou a nível de notas de estar atento às aulas e de conviver

resultados

com outras pessoas.”

escolares”

#28 “as notas desceram”
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(4 respostas)

#33 “Nessa altura as notas baixaram”
#34 “Na concentração nas notas nas amizades em tudo”

Fonte: Inquérito por questionário.

Relativamente ao último grupo de questões, que se destinava a vítimas de bullying -“Se
já foste vítima de bullying, que consequências teve essa situação para ti” -, ressalvo
desde logo que a avaliação psicológica dos(as) alunos(as), bem como a avaliação dos
episódios em causa, saem fora do âmbito deste trabalho. O objetivo foi saber como se
sentem ou sentiram os(as) alunos(as) que consideram já ter sido vítimas de bullying.
Neste último grupo, analisei as questões em conjunto por corresponderem a diferentes
dimensões (emoções, escolar e social) de um mesmo problema, neste caso, de uma
alegada situação de bullying experienciada pela mesma pessoa. Este grupo de questões
foi respondido total ou parcialmente por 10 alunos(as) (21%), proporção que
corresponde aproximadamente à proporção de alunos(as) que encaixaram no perfil de
respostas vítima (24%), “validando” de certa forma a abordagem metodológica para a
análise a essa questão.
Neste grupo de questões foi necessário estabelecer duas categorias – “sim” ou “não” –
pois alguns(mas) alunos(as) utilizaram o campo de respostas exatamente para indicar
que não sentiram qualquer tipo de consequência nesse domínio (Tabelas 6, 7 e 8).
As consequências decorrentes do bullying dependem do tipo de violência (direta ou
indireta) e do género da vítima (MUSITU ET AL., 2011: 58) Curiosamente todas as
alegadas vítimas de bullying que responderam (10) referiram consequências ao nível das
emoções, associadas exclusivamente a emoções negativas (tais como choro, ansiedade,
tristeza, medo, raiva). Só metade (5) reconheceu consequências ao nível escolar (tais
como desinteresse, medo, piores resultados, dificuldades de concentração) e ainda
menos (3) confirmaram consequências ao nível social (sobretudo isolamento social)
(Tabelas 6, 7 e 8).
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Tabela 6 – Respostas à questão “Consequências ao nível das emoções e dos afetos (por
exemplo: choro, raiva, ansiedade, etc.)”

Categoria

Respostas

“sim”

#2 “Toda a gente é excluída de vez em quando. Na altura fiquei

(10 respostas)

triste, mas tudo se resolveu”
#4 “Ansiedade, falta de amor-próprio, choro e ansiedade”
#6 “Choro, raiva e um nível baixo de desespero”
#9 “Choro”
#19 “Chorei mais”
#20 “A nível sentimental provoca raiva, frustração, dor... e acima
de tudo torna-nos mais fechados.”
#22 “Choro e tristeza”
#34 “Choro, ansiedade etc.”
#35 “Choro muito medo”
#38 “Raiva”

“não”

-

(0 respostas)
Fonte: Inquérito por questionário.
Tabela 7 – Respostas à questão “Consequências ao nível escolar (por exemplo: concentração
nas aulas, estudo, resultados, interesse na escola, etc.)”

Categoria

Respostas

“sim”

#4 “Desinteresse em ir á escola e nenhuma concentração nas

(5 respostas)

aulas.”
#20 “O interesse na escola torna-se menor bem como os
resultados obtidos.”
#22 “Resultados e falta de interessante em estar na escola”
#34 “Dificuldade de concentração e estudo nas aulas, interesse
escolar baixo por falta de vontade de estar com os colegas”
#35 “Medo de ir à escola e menos concentração”
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“não”

#6 “Não afetou”

(3 respostas)

#9 “Nenhuma consequência”
#38 “Nenhuma”

Fonte: Inquérito por questionário.
Tabela 8 – Respostas à questão “Consequências ao nível social (por exemplo: amigos,
percurso para a escola, etc)”

Categoria

Respostas

“sim”

#20 “As consequências tornam-se muito negativas para o interior

(3 respostas)

de uma vítima que geralmente não tem idade para saber lidar
minimamente com a situação. Podem tornar-se introvertidas, sem
confiança alguma, vergonha de si próprios afetando diretamente
as relações com amigos, colegas, professores.”
#34 “Deixar de andar com grupos na escola e passar a andar
sozinho (sentir-se sem amigos)”
#35 “Afastei me das amizades”

“não”

#9 “Nenhuma consequência”

(2respostas)

#38 “Nenhuma”

Fonte: Inquérito por questionário.

2.6.

Limitações do estudo

Uma das principais limitações deste estudo está relacionada com o preenchimento dos
questionários ter ocorrido online, num ambiente não controlado. Este modelo permitiu
um índice de retorno de respostas muito baixo (31%). Pelo contrário, se este
questionário tivesse sido aplicado em aula presencial, o índice de retorno tenderia para
100%, pois todos os alunos presentes o preencheriam.
Este baixo índice de retorno instala um viés nas respostas, que é a possibilidade de existir
um perfil mais comum nos respondentes do que na totalidade dos inquiridos. Por
exemplo, os respondentes podem ter contactado mais com situações de bullying do que
a totalidade dos inquiridos e por isso aderiram mais a um questionário sobre esse tema.
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Nesse caso, a proporção obtida de 81% de alunos que acredita ter contactado com
bullying, poderá ser eventualmente excessiva relativamente à realidade daquelas
turmas e relativamente à escola.
Para além disso, este contexto online pode ter facilitado e até ter promovido alguma
artificialidade em respostas abertas, sendo uma clara limitação do estudo e
possivelmente nas conclusões que daqui se retiram.
Portanto, se tivesse oportunidade de aplicar novamente este questionário, idealmente
seria preenchido presencialmente, em ambiente controlado, por exemplo no final de
uma aula. Exigia mais trabalho no tratamento de dados, mas compensaria certamente
na validade dos mesmos, eliminando as dúvidas sobre a artificialidade de determinadas
respostas e aumentando significativamente o número de respostas, robustecendo as
conclusões retiradas.
Não obstante, é importante reconhecer o enorme potencial da plataforma online e a
sua inegável versatilidade, sendo fundamental adequar as questões à plataforma. Por
exemplo, neste caso em concreto, substituiria a questão aberta sobre o que entende
por bullying por figuras e/ou descrições de casos de bullying e não-bullying para
indicarem quais consideravam ser bullying.
Outra limitação importante do estudo foi a ausência de um teste prévio ao questionário
antes da versão final. Idealmente, teria acrescentado mais questões para auscultar a
opinião dos(as) alunos(as) relativamente ao que a escola e/ou os professores
efetivamente fazem para combater o bullying, pois parece-me que é nesta área que
existe um grande trabalho a desenvolver na comunidade escolar. Destacaria então as
seguintes abordagens adicionais:
- Além de saber se os professores falam de bullying nas aulas (questão 5.2), seria
importante conhecer também a opinião dos(as) alunos(as) sobre se consideram
suficiente o que se fala nas aulas ou se os professores deviam falar mais sobre o tema;
- Acrescentaria uma questão para saber se os(as) alunos(as) se sentem apoiados(as) pela
escola no que diz respeito ao bullying e/ou se consideram que a sua escola se preocupa
com o bullying.
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Considerações Finais
O bullying é um fenómeno que afeta crianças e adolescentes que frequentam as escolas
de todo o mundo, independentemente da sua localização, contexto social, económico
ou cultural. Apesar das suas consequências devastadoras, não tem sido dada a atenção
merecida ao bullying.
O bullying apresenta três caraterísticas principais: a intencionalidade, a repetição e o
desequilíbrio de poderes. Pode-se dizer que um indivíduo será vítima de bullying se for
sujeito “repetidamente e ao longo do tempo, a ações negativas da parte de uma ou mais
pessoas” (OLWEUS, 1993: 25).
Este relatório foca-se na importância de conhecer o bullying para saber como agir,
procurando responder a três questões orientadoras: Qual a perceção sobre bullying e
aproveitamento escolar em alunos(as)? Quais as experiências de bullying em
alunos(as)? E, por fim, como é que a Escola, e em particular a História, podem ajudar no
combate ao bullying?
Para tal recorri ao levantamento bibliográfico do tema, contrapondo com um estudo de
caso em alunos(as) do 3.º ciclo e do ensino secundário da Escola Básica e Secundária
Rodrigues de Freitas, através de um inquérito por questionário.
Relativamente à questão “Qual a perceção sobre bullying e aproveitamento escolar em
alunos(as)?”:
Em primeiro lugar cabe dizer que o bullying parece ser um fenómeno de violência
comum, já que a esmagadora maioria (81%) dos(as) alunos(as) acredita ter contactado
pelo menos uma vez com uma situação de bullying enquanto vítima, agressor(a) ou
testemunha. Porém, não é ainda plenamente compreendido pelos(as) alunos(as) desta
amostra, já que apenas 17% incluiu na sua descrição as três características que
distinguem o bullying de outros conflitos ocasionais.
O desconhecimento das características distintivas do bullying pode facilitar o
menosprezo e banalização das verdadeiras situações de bullying, na medida em que,
quanto menor for o conhecimento, maior a probabilidade de confusão com outras
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situações de conflito ocasional entre jovens, muitas delas comuns e sem consequências
adversas para os(as) envolvidos(as). Com a agravante de a maioria dos alunos estar
confiante na leitura que faz sobre as situações, dado que apenas 15% admitiu sentir
alguma dificuldade em perceber se determinada situação é bullying. Este potencial
menosprezo e banalização das verdadeiras situações de bullying atrasa a sua denúncia
e abre caminho para a repetição, característica deste tipo de violência.
A melhor barreira do bullying está nos(as) próprios(as) alunos(as), pois são eles(elas)
que contactam em primeira mão com estas situações. Deste modo, se a identificação
das situações de bullying for correta, seja enquanto vítima ou testemunha, e se
souberem exatamente a quem e como denunciar a situação e como se devem
comportar perante os(as) agressores(as), será concerteza uma estratégia determinante
para combater o bullying.
Relativamente à questão “Quais as experiências de bullying em alunos(as)?”:
Neste estudo de caso o perfil de resposta mais comum (36%) foi o de testemunha,
alguém cuja perceção é a de que já assistiu a situações de bullying, mas nunca sofreu ou
participou em nenhuma. As testemunhas são justamente o grupo de intervenientes no
bullying que estão em maior número e que é necessário mobilizar para o combater, quer
no sentido de denunciar as situações, quer no sentido de dissuadir os(as) agressores(as)
através do suporte à vítima (VIEIRA, 2013: 27; SALMIVALLI, 2009: 3). Além disso, há
vontade de ajudar, manifestada por 86% dos alunos, embora só 32% acreditem saber
como fazê-lo.
Já o tipo de bullying mais comum nas escolas portuguesas pode ser o bullying psicológico
(indireto), porque é o tipo de bullying mais comum na Europa, de acordo com a UNESCO
(2019). Este estudo de caso também forneceu pistas nesse sentido, pois o tipo de
situação mais indicada por quem sofreu, participou ou assistiu foi “ignorar ou excluir
colegas” (36 vezes), a qual se enquadra no bullying indireto.
As consequências psicológicas para as vítimas, além de poderem comprometer o
próprio ajustamento emocional na adolescência e na vida adulta, também podem afetar
o aproveitamento escolar, trazer repercussões para toda a vida profissional e realização
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pessoal (BARROS, 2005: 7-8; NETO, 2005: 9). Os(as) alunos(as) são sensíveis para as
consequências do bullying, havendo espaço para melhorar o seu conhecimento. Nesta
amostra verificou-se que 86% dos(as) alunos(as) concordam que o bullying afeta o
sucesso escolar, mas quando questionados sobre uma situação concreta de bullying,
quase um quinto dos(as) alunos(as) (19%) assegura que não teve qualquer impacto no
aproveitamento escolar da vítima. Do lado das alegadas vítimas, quando questionadas
sobre as consequências sentidas ao nível emocional, escolar e social, foram unânimes
em referir consequências ao nível das emoções (tais como choro, ansiedade, tristeza,
medo, raiva), só metade reconheceu efeitos ao nível escolar e uma minoria confirmou
efeitos ao nível social.
Todas estas consequências são sinais importantes a que os encarregados de educação,
mas também os professores, podem e devem estar atentos, como forma de detetar
situações e consequentemente ajudar a resolvê-las.
Relativamente à questão “como é que a escola, e em particular a História, podem ajudar
no combate ao bullying?”:
É importante referir que o bullying é um fenómeno que ocorre sobretudo em contexto
escolar, confirmado pela maioria dos alunos (75%), quando questionados sobre uma
situação de bullying conhecida. Nessa medida, pode atribuir-se uma responsabilidade
importante à escola na prevenção, intervenção e até interrupção do bullying, sendo
fundamental que a escola dê o primeiro passo, que é o de reconhecer que este tipo de
violência está presente.
Partindo de uma base colaborativa, as instituições de ensino devem definir um plano de
ação preventivo para o combate ao bullying. As políticas anti-bullying devem fazer parte
do currículo, do plano anual de atividades e do regulamento interno. Torna-se por isso
indispensável o envolvimento de toda a comunidade educativa, com todos os agentes
sensibilizados e capacitados para intervir.
Sobre os professores abordarem o problema do bullying nas aulas, também há espaço
para melhorar, dado que apenas 15% dos(as) alunos(as) concordou que tal acontece
frequentemente. Quando o assunto é pedir ajuda, tendo em conta os resultados do
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questionário, parece ser aos(às) amigos(as) a quem os(as) alunos(as) recorrem mais
vezes; mas quando se trata de colocar um fim às situações de bullying, foi a intervenção
dos(as) professores(as) que somou mais créditos pela resolução de episódios de
violência.
É por isso necessário um maior investimento nos(as) docentes, por exemplo com
formação sobre o bullying e desenvolvimento de competências ao nível da mediação de
conflitos, bem como o incentivo do trabalho cooperativo, com a participação ativa
dos(as) alunos(as).
Já no que diz respeito à disciplina de História em particular, afigura-se um excelente
veículo de reforço e sensibilização para valores baseados na igualdade e no respeito pela
diferença, valores essenciais na compreensão e combate ao bullying. O(a) professor(a)
de História também pode prestar um contributo importante no combate ao bullying,
através da utilização de documentação testemunhal sobre factos traumáticos da
História, criando empatia com a testemunha e com o facto histórico em análise. Além
disso é uma estratégia que permite demonstrar que podemos perspetivar e pensar a
História de diferentes formas.
Curiosamente, aproximadamente um terço (31%) dos(as) alunos(as) – o dobro dos que
concordam que os professores abordam o problema do bullying nas aulas – revelou já
ter abordado o tema bullying na disciplina de História. Estes resultados sugerem que
poderia ser legítimo refletir a posteriori se podemos falar de vocação natural desta
disciplina, comparativamente a outras disciplinas, ou de uma vocação natural de
alguns(mas) professores(as) de História.
Em jeito de conclusão, é imperativo que todas as escolas tenham um plano para
combate ao bullying, que seja adaptado às especificidades desse estabelecimento
escolar, e que inclua toda a comunidade educativa.
Nesse sentido, um inquérito por questionário pode ser um instrumento adequado para
estabelecer um “diagnóstico de necessidades” prévio da comunidade educativa,
incluindo alunos(as), professores(as) e funcionários(as). No presente estudo, o
questionário serviu para dar resposta às três questões orientadoras em alunos(as), mas
88

num cenário de diagnóstico poderia servir para aferir conhecimentos e ações
relativamente ao bullying de todos os agentes da comunidade educativa e perceber o
que fariam numa situação hipotética. A partir daqui, qualquer formação ou ação de
sensibilização poderia ser ajustada às necessidades daquele grupo específico. O mesmo
questionário poderia ser aplicado no final, para perceber se os resultados se alteravam,
na sequência das medidas educativas implementadas.
Em futuros trabalhos de investigação seria também importante compreender o
contexto escolar em que estes fenómenos ocorrem, identificando fatores ambientais,
como a própria organização dos espaços livres da escola, perceber se há debate destes
temas nos currículos escolares, bem como conhecer as atitudes e comportamentos de
funcionários(as) e professores(as). O conhecimento sobre ambientes promotores de
bullying permitiria melhorar a resposta no combate a este fenómeno.
E por fim, porque a violência na escola reflete a violência da sociedade civil envolvente,
também se justifica e preconiza no fututo uma ação na família e nas estruturas
comunitárias envolventes, tais como Juntas de Freguesia, centros de jovens, entre
outros (MATOS & GONÇALVES, 2009:13). Ações mais abrangentes poderiam combater
o bullying, de forma mais sustentável, contribuindo para a construção de uma sociedade
sem violência.
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Anexo 1 – Questionário
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Anexo 2 – Grelha de análise da questão 3 “Descreve de forma sucinta o
que entendes por bullying?”
Análise das definições de bullying com base nas três características de Dan Olweus

#1 “Fazer mal aos outros sem razão aparente”

de poderes

3) desequilíbrio

2) repetição

1)

Respostas

intencionalidade

(1993): 1) intencionalidade 2) repetição e 3) desequilíbrio de poderes.

x

#2 “O bullying é uma forma de intimidar a pessoa q o
sofre. O bullying pode ser usando a força fisica, sobre
a forma de ameaça, ou usando a Internet (ciber-

x

bullying).”
#3 “Bullying é uma ação em que um grupo de pessoas
agridem psicológicamente e físicamente uma só

x

x

x

x

pessoa.”
#4 “Bullying é quando uma pessoa não tem amor
próprio e maltrata as pessoas ao seu redor sem
qualquer tipo de motivo. Muitas vezes pelo aspecto
físico pois pensam que é um alvo mais frágil.”
#5 “Violência”

x

#6 “O bullying é um ato mau, que pode ser constante
e é desnecessário que magoa fisicamente e, ou,
psicologicamente uma pessoa que normalmente é
julgada pelo seu aspeto ou maneira de ser, e pode ser
travado.”
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x

x

x

#7 “uma agressão física, psicológica, entre outras
contra uma pessoa”
#8 “Bullying é um ato de ameaça para abusar, criticar
e julgar outras pessoas.”
#9 “o bullying para mim é quando alguém humilha,
goza, insulta constantemente outra pessoa.”

x

x

x

x

x

x

x

#10 “Eu acho que o bullying é quando se ofende
alguém constantemente de maneira a perturbar física

x

e psicologicamente uma só pessoa”
#11 “Bullying é uma situação infelizmente bastante
comum dentro das escolas, onde um grupo ou uma
pessoa humilha outra, agride física ou

x

x

psicologicamente, podendo causar danos para a vida
da mesma.”
#12 “Maltratar alguem verbal ou fisicamente”

x

#13 “uso de força física, ameaça ou coerção para
abusar, intimidar ou dominar agressivamente outras

x

x

x

pessoas de forma frequente e habitual.”
#14 “Sao atos de violência física e verbal, que tem
como objetivo atinjir a vitima. Muitas das vezes isto
passasse pela fase de insegurança e autoafirmaçao

x

x

dos agressores.”
#15 “Traduz-se na prática de atos de violência física
ou psicológica, intencionais e repetidos, cometidos por
um ou mais agressores contra uma determinada
vítima. Incluiu comportamentos como ameaçar,
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x

x

x

espalhar boatos, agredir fisicamente ou verbalmente,
excluir alguém do grupo, entre outros.”

#16 “Agressão física e verbal”

x

#17 “Bullying é quando uma pessoa agride outra
verbalmente ou fisicamente.”
#18 “Quando alguém faz mal a algumas pessoas.”

x
x

#19 “Para mim "bullying" é rebaixar, tratar mal ou
ferir de alguma forma os sentimentos e a integridade
de alguém, que nada fez para ser tratado de tal

x

x

maneira.”
#20 “desrespeito por colegas em espaços escolares”

x

#21 “Maltratar os demais”

x

#22 “O "Bullying" consiste no uso da força física e
ameaça de modo a abusar, intimidar agressivamente

x

x

x

outras pessoas de forma frequente e habitual.”
#23 “Bullying é rebaixar uma pessoa utilizando a
violencia física ou psicológica”
#24 “Forma física ou psicológica de violência feita por
um individuo para magoar outra pessoa”
#25 “Agressão física ou verbal com outra pessoa.”
#26 “Tratar mal alguém seja psicologicamente ou
fisicamente”

x

x
x
x

#27 “Agressão física e verbal”

x

#28 “Ofensa verbal e fisica a outra pessoa”

x
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x

#29 “Rebaixar as pessoas mais fracas para própria
satisfação.”

x

x

#30 “O bulling é maltratar e desrespeitar e fazer o
outro sentir se inferior consecutivamente atraves de

x

x

x

violencia, exclusao e mais.”
#31 “Agressão fisica, ou psicologica a alguma
pessoa.”
#32 “O bullying é o ato de maltratar alguém seja
fisicamente ou verbalmente.”

x

x

#33 “O bullying pode ser feito de várias formas mas
todas com a mesma intenção , magoar ou deitar a

x

baixo alguém”
#34 “O bullying não é só físico, mas também
psicológico. O bullying psicológico dói mais porque o
físico foi no momento o outro não ficam marcas para

x

sempre.”
#35 “Maltratar, magoar ou envergonhar alguém
constantemente.”

x

x

x

x

#36 “É ter um indivíduo ou um grupo de pessoas com
agressões constantes, verbais ou físicas, fazendo-nos
sentir mal.”
#37 “Bullying é uma forma dos Bullys quererem
chamar a atenção das pessoas à volta ou mesmo dos
pais, ou tencionam parecer fixes ferindo outras

x

pessoas tanto fisicamente como mentalmente.”
#38 “agreçao fisica ou roubar partir objetos”
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x

x

#39 “Bullying é o ato físico ou de ameaça constante
para intimidar ou ameaçar outra pessoa.”
#40 “Abuso psicológico e físico constante.”

x

x

x

x

x

x

#41 “é o uso de força física, ameaça ou coerção para
abusar, intimidar ou dominar agressivamente outras

x

pessoas de forma frequente e habitual.”
#42 “Bullying é o quando uma pessoa que se sente
superior ás outras, mal trata outra pessoa

x

x

x

x

supostamente inferior a ela.”
#43 “Bullying é uma ação, em que o bully agride
alguém utilizando uma forma física ou psicológica, de
maneira a atingi-lo nos seus pontos fracos. Bullying é
uma opção que as pessoas (bullys) tomam par
resolver os problemas que eles próprios têm na
cabeça contra outras pessoas (vítima). Os bullys
preferem atingir o outro a admitir que são contra a
alguma opção que o outro tenha feito, ou seja, só pelo
normal seja andar ou agir de uma forma para parecer
"fixe", não significa que não tenhamos de aceitar a
forma de ser ou de agir de outra pessoa.
Se aceitamos a forma de ser das pessoas que mais
gostamos, também podemos aceitar a forma ser das
outras pessoas.”
#44 “Agressão fisica ou psicologica.”

x

#45 “É intimidar de diversas formas, ser mau ou
maldoso com os outros.”
#46 “Maltratar alguém em espaço escolar”
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x
x

#47 “Bullying é uma coisa muito chata para quem
sofre, os casos de conheço normalmente as pessoas

x

que o fazem tem problemas mentais.”
N 47
(100%)
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12

18

(26%)

(38%)

